CONTACT
LEIDING
Op de volgende pagina’s kunnen jullie per tak de contactgegevens van de leiding vinden. De
takverantwoordelijke kan je herkennen aan het bijgevoegde e-mailadres. Wanneer er vragen
zijn, kunnen jullie je in de eerste plaats dus tot de takverantwoordelijken richten. Mocht er
echt een probleem of een vraag zijn waar de takverantwoordelijken niet mee kunnen helpen,
kunnen jullie ook altijd de groepsleiding contacteren. Hun gegevens vinden jullie op het einde
van de volgende pagina.
KAPOENEN
Luís Van Den Eynde
Nell Van Bree
Noah De Ceuster
Linh Naze
Cédric Josse

0476/53.23.43
0490/40.24.35.
0471/55.62.30
0488/96.51.11
0470/47.62.13

luisvandeneynde@gmail.com

KABOUTERS
Lotte Wauters
Florian Van Havere
Mattis Roelants
Axel Znamensky

0472/37.61.05
0492/56.66.76
0495/77.70.30
0487/73.87.95

lotte.wauters15@gmail.com

WELPEN
Brad Flies
Sybren Stroobants
Robbe Raes
Jasper Degreef
Alexander Schols

0470/92.93.53
0471/57.48.55
0478/38.10.25
0471/57.32.54
0478/03.52.53

brad.flies97@gmail.com

JONG-GIVERS
Roxane Vrambout
Amaryllis Roelants
Ziggy Van de Put
Seppe Christiaens

0471/57.93.33
0491/64.89.26
0497/27.56.53
0495/27.99.78

roxane.vrambout@outlook.com

GIVERS
Nino De Ceuster
Erika Stroobants
Jef Kempeneers

0479/29.30.66
0468/57.50.78
0474/13.92.59

ninodeceuster@gmail.com

JIN
Olivia Peeters
Delphine Van Den Eynde
Joni Decraemer
Evy Hermans

0471/38.66.11
0496/17.62.51
0479/06.59.30
0465/79.52.53

peeters.olivia@hotmail.com

GROEPSLEIDING
Noah De Ceuster
Nell Van Bree
Florian Van Havere
Alexander Schols

0471/55.62.30
0490/40.24.35.
0492/56.66.76
0478/03.52.53

noah.deceuster@outlook.com

nellvanbree@hotmail.com
florianvanhavere@gmail.com
alexander.schols@hotmail.be

KAPOENEN

zondag 3 april: DE GROTE FLAUWE MOPPENTAP-VERGADERING

14u - 17u

1 april is al voorbij maar de mopjes zitten er zeker nog in, dus warm die stembanden al maar op om
super grappige moppen te vertellen en super hard te lachen! Maar eigenlijk doen wij dat altijd al hé!

zondag 10 april: OUDER-LEDENSPEL

14u - 17u

Joepiejeej vandaag is het ouder-leden spel!!! Zeg al maar tegen de papa om uit de zetel te kruipen
en tegen de mama om niet de beste schoenen aan te doen want vandaag gaan we ravotten met het
hele gezin!!!

zondag 17 april:

DE JOEPIE DE PAASHAAS HEEFT LEKKERE CHOCOLADE GEBRACHT-VERGADERING14u

- 17u

Zijn de klokken en de paashaas al bij jullie langsgekomen!? Misschien bij scoette NOZ (is de max!)
wel al. Kom vandaag zeker naar de scouts voor een paastastische dag te hebben!

zaterdag 23 en zondag 24 april: SLIERTJESDAGEN
Ditte weekende kene vercaderinge, wante et is onsė jarlekse spaggettiweekend. Ik moet nog een
beetje aan mijn Italiaans werken, maar onze spaghetti is altijd top! Neem je familie en vrienden
mee en wij doen de rest!

zondag 1 mei: DE GROTE SUPER STOERE EN SPANNENDE GO IV-VERGADERING 14u - 17u
Zegt het jullie iets? Ons alvast wel, ook wij zijn jong geweest en dit was zoal een programma waar
iedereen met volle goesting naar keek. Een mega stoer programma op ketnet vanuit de goeie ouden
tijd. Heb je geen idee waarover we spreken, kijk dan zeker al eens naar een aflevering van GO IV!
Ketnet - Go IV / Reeks 6 - Aflevering 8

zondag 8 mei: DE MEGA CREATIEVE PIMP THE LOCALS-VERGADERING

14u - 17u

Voor de creatievelingen onder ons wordt dit een verrijkende vergadering, we gaan namelijk een
lokaal pimpen. Dit wordt het enige echte kapoenen lokaal waar jullie elk jullie eigen stempel mogen
achterlaten. Vergeten jullie ook niet mijn naam ergens te vermelden op de muur? Ik kan er jammer
genoeg niet bij zijn vandaag, groetjes Luís. ;))

zondag 15 mei: DE DRAAIEMOLEN EN BALLEGOOIENDE KERMISVERGADERING14u - 17u
Vandaag duiken we in de wondere wereld van de kermis! Met de balletjes gooien, eendjes vissen,
een zotte achtbaan berijden, je laten schminken in een echt tijger of vlinder,... Het kan er allemaal (met een sprankeltje fantasie en een hoop enthousiasme). ROULEZ ROULEZ!!!

22 mei: LEDENACTIVITEIT

meer info volgt

We gaan met heel de scouts op stap! Van jong tot oud, we trekken er allemaal op uit. Wat we juist
gaan doen, zullen jullie later nog doorkrijgen. Dat het geen gewone zondag wordt, staat al vast en
ik kan je op een briefje meegeven dat je er ook zeker en vast bij wilt zijn. Markeer deze dag met
al je fluorescerende stiften en wees paraat!

zondag 29 mei:

DE TRIESTIGE MAAR TOCH NOG ALTIJD SUPER LEUKE PLEZANTE AFSCHEIDSVERGADERING

14u - 17u

Vandaag 2 porties goed nieuws met een kleine kruiding van slecht nieuws.
Portie 1 van het goede nieuws: het wordt vandaag een super duper leuk afscheidsfeestje!!!
Helaas met een kleine toets van “laatstevergaderingkruiden”. Maar, dat wil zeggen… (tromgeroffel)...
(Portie 2 van het goede nieuws)... Dat we kunnen aftellen naar scoutskamp!!! WOOOHOOOO!!!

KABOUTERS

zondag 3 april: FIETSTOCHT POGING 2 						

14u - 17u

We rekenen deze keer op geen stormweer en we veroveren Nederokkerzeel met onze fiets! Je weet
wat ze zeggen, tweede keer, goeie keer! ;)
Oh ja, op het einde wacht jullie een leuke verrassing…
Kom dus met de fiets naar de lokalen en neem een helm en fluovestje mee!

zondag 10 april: OUDER_LEDENSPEL							 14u - 17u
Deze zondag is het niet alleen vergadering voor jullie, maar ook voor jullie ouders! Vandaag doen
we aan echte teambuilding. Misschien leer je je ouders wel NOG beter kennen en ontdekken jullie
sterktes van elkaar waar je helemaal geen idee van had. Het belooft een spannende en familierijke
dag te worden.

zondag 17 april: PASEN									 14u - 17u
Als jullie buikjes nog niet helemaal vol zitten dan valt er op de scouts misschien nog wel iets te
rapen… Heel heeeel misschien liggen daar wel van die kleine bolletjes die lijken op kleine chocolade
eieren… Heel heeel heeeel misschien zijn dit ook wel echt van die kleine chocolade eieren… Alleen
de echte slimmeriken laten niets aan het toeval over en kom toch maar eens piepen op de scouts.

zaterdag 23 en zondag 24 april: SLIERTJESDAGEN
AANDACHT, AANDACHT!
Dit weekend is de allerlekkerste spaghetti van Kampenhout en omstreken te vinden in de parochiezaal van Nederokkerzeel! Met een uitgebreid aanbod aan spaghetti en verschillende dranken, bieden
we jullie een overheerlijke maaltijd aan. Kom gezellig met de hele familie dineren en geniet van
lekkere VERSE spaghetti. Smakelijk! :)

vrijdag 29 april tot zondag 1 mei: WEEKEND				

meer info volgt

Eindelijk op kabouterweekend!!!
Kom al carpoolend af naar de scoutslokalen van Sint-Joris-Weert op vrijdagavond 29 april om 19u30.
Het weekend eindigt zondag om 12u. Vergeet alvast zeker niet jullie knuffel en goed humeur mee
in te pakken, dan brengen wij een weekend vol spelen mee in onze bagage. Wij kijken er heel hard
naar uit, hopelijk jullie ook!! Meer info volgt via WhatsApp.

zondag 8 mei: SURVIVALVERGADERING					

14u - 17u

Wat zou jij doen als je strandt op een onbewoond eiland? Hoe maak je best een schuilplaats? Wat
kan je allemaal eten in de wildernis? Deze vergadering leren jullie echt overleven. Wij, oude rotten,
zitten met al onze scoutstechnieken boordevol ervaring en deze willen wij jullie nu ook graag aanleren. Wij voelen dat jullie er nu klaar voor zijn, maar zijn jullie dat ook echt?

zondag 15 mei: WELNESS EN WATERSPELEN				

14u - 17u

Rustig met gelakte nagels, een verzachtende crème op het gezicht en twee komkommers op de ogen
in het zonnetje aan het genieten. TOT OPEENS een waterballon boven je gezicht openbarst. Dat is
precies wat je van deze vergadering mag verwachten. Een flinke dosis verwennerij met daarbovenop
een verfrissende verfrissing van verfrissende waterballonnen en meer.

zondag 22 mei: LEDENACTIVITEIT 						 meer info volgt
We gaan met heel de scouts op stap! Van jong tot oud, we trekken er allemaal op uit. Wat we juist
gaan doen, zullen jullie later nog doorkrijgen. Dat het geen gewone zondag wordt, staat al vast en
ik kan je op een briefje meegeven dat je er ook zeker en vast bij wilt zijn. Markeer deze dag met
al je fluorescerende stiften en wees paraat!

zondag 29 mei: FEEST									 14u - 17u
Het is de aller-aller-allerlaatse vergadering van het scoutsjaar en we gaan dit super hard vieren!
We vliegen er nog een laatste keer keihard in tot we elkaar terugzien op kamp. We weten dat jullie
ons ook gaan missen, dus kom maar snel af voordat je ons nog meer dan een maand moet missen.

WELPEN
Sales consultant

be

zondag 3 April: JACHTSEIZOEN

14u - 17u

“sssshtt ….. daar …. blijf laag” we gaan samen op zoek naar de grootste everzwijnen om onze skills
op te testen. Sluipen, (schieten), koken, moeten we allemaal leren voor kamp.

zondag 10 April: OUDER-LEDENSPEL

14u - 17u

Neem jullie mama en papa mee, dan spelen we samen met hun het befaamde ouder-leden spel. We
zullen hen eens tonen hoe wij onze zondagnamiddag spenderen.

zondag 17 april: PASEN?PASEN!

14u - 17u

Wie oh wie zal de paascup winnen. Welkom op de eerste editie van de paascup, mede mogelijk gemaakt door mister paashaas hemzelf. Mister paashaas en de crew van superleiding hebben een paar
proefjes voorbereid voor jullie om is te testen wie er de beste strijdlust heeft om de paascup te
winnen. Ben jij er klaar voor?

zaterdag 23 en zondag 24 april: SLIERTJESDAGEN
Dit weekend is er helaas geen vergadering aangezien de leiding druk bezig is met het maken van
heerlijke spaghetti. We hopen dat jullie allemaal eens langskomen om jullie maagjes te vullen met
onze overheerlijke pasta!

zondag 1 mei: SMOKKELSPEL

14u - 17u

Hoe goed kan jij je snoep mee smokkelen op kamp? Vandaag zal je er al zeker eens op mogen oefenen. Zorg er dus zeker voor, dat je al wat geheime plaatsen voorziet want de leiding weet al te
best hoe jullie dit gaan aanpakken.

zondag 8 mei: SCOETTE NOZ PRESENTS ‘WELPGANG @ THE MOVIES’ 14u - 17u
Deze keer zitten we niet voor het scherm, maar op het scherm… Wij gaan namelijk zelf een film
produceren en regisseren voor op het witte doek. Jij speelt de hoofdrol in deze film. scherp je acteerskills dus zeker nog even aan, haal het beste uit jezelf naarboven en schitter op het witte doek!
Wie gaat er met de Oscar aan de haal??

zaterdag 14 en zondag 15 mei: WEEKEND OP VERPLAATSING

meer info volgt

Hou jullie vast, want dit weekend gaan we met de hele Welpgang een andere locatie onveilig maken!
verdere informatie volgt nog, maar smeer jullie (dans)benen al maar in. ;)

zondag 22 mei: LEDENACTIVITEIT

14u - 17u

Naar jaarlijkse traditie, brengen ze deze dag met z’n allen door op verplaatsing. Waar dat is en
wat het zal zijn is nog een groot geheim. Maar, dat het de moeite is, dat is een zekerheid. Meer
informatie zullen jullie op tijd en stond ontvangen.

zondag 29 mei: WATERPRET

14u - 17u

Eindelijk goed weer! Dat betekent dat we ons eindelijk eens kunnen uitleven met jullie favoriete
item. Namelijk water! Bereid jullie maar voor op een natte en speelse vergadering. Neem zeker een
handdoek en wat reserve kleren mee.

JONG-GIVERS

Hathi

be

zondag 3 april: VLUCHTKAMER							

14u -17u

Ja lap, we zijn opgesloten in een kamer. Hopelijk bent gij goe in puzzels clues en raadsels oplossen,
anders zitten we hier nog wel even.

zondag 10 april: OUDER-LEDEN SPEL						

14u - 17u

Vandaag mogen jullie jullie papa en mama meenemen naar de scouts want ze gaan meespelen!!!!
Be there or be a vierkant…

zondag 17 april: IN THE WOODS							 14u - 17u
Oe-oe-aah-aah, we zitten in het bos om een meesterlijk bosspelletje te spelen.
Opmerking: zie dat jullie schoenen aanhebben die vuil mogen worden want het gaat modderig worden.

zaterdag 23 en zondag 24 april: SLIERTJESDAGEN		
Dit weekend kunnen jullie de beste, maar echt aller beste spaghetti komen eten. Nodig jullie hele
familie uit (of je liefje voor een aller eerste date;)) en kom lekker bij ons genieten van een lekkere
portie spaghetti.

zondag 1 mei: MONEY MONEY MONEY			

		

14u - 17u

Haal jullie beste verkoopmoves maar uit de kast! Vandaag gaan we die floes binnenhalen.

vrijdag 6 mei tot zondag 8 mei: WEEKEEEEND			

meer info volgt

Eindelijk is het zo ver we gaan op ons tweede weekend. Maar dit wordt niet zomaar een weekend.
Het wordt een weekend om nooit meer te vergeten. Dus cancel al jullie plannen voor dit weekend.

zondag 15 mei: DROPPING							

14u - 17u

Huh, waar zijn wij? Hoe geraken wij terug aan de scoutslokalen? Wandelen?! pfffffff

zondag 22 mei: LEDENACTIVITEIT						 meer info volgt
We gaan met heel de scouts op stap! Van jong tot oud, we trekken er allemaal op uit. Wat we juist
gaan doen, zullen jullie later nog doorkrijgen. Dat het geen gewone zondag wordt, staat al vast en
ik kan je op een briefje meegeven dat je er ook zeker en vast bij wilt zijn. Markeer deze dag met
al je fluorescerende stiften en wees paraat!

zondag 29 mei: AFSCHEIDSZWEMFEESTJE </3					 14u - 17u
Het is jammer genoeg onze laatste vergadering vandaag.
Maar het wordt een vergadering om nooit te vergeten.
Pakt uw zwembroek mee dan gaan we van de laatste vergadering de beste maken!!! :))))))

GIVERS

zondag 3 april: SHOPPINGS

14u - 17u

Huh, shoppings? Yes, shoppings. You zal waarschijnlijk right now nog yet understand wat wij
bedoelen met this but you shall weet snel genoeg.
#furnitureshopping#doyouhaveanikeayet?#morefunthanyoudenk

zondag 10 april: OUDER-LEDENSPEL

14u - 17u

If you want to overleef the day of today, you zal met your parents a team moeten vormen.
Are you gonna be de dream team of the B team? We zullen weten after the 10th of april hé.
#myparentsarebetterthanyours#bethereorbesquare#getyourgameon

zondag 17 april: STADSSPEL

14u - 17u

We already deden een dorpsspel, now get ready for: stadsspel (yes, we weet, very origineel).
Now, we actually know niks yet over location and so, so we will jullie op de hoogte keepen.
#pleasenewyork#citychillings#originalideas101

zaterdag 23 en zondag 24 april: SLIERTJESDAGEN
It is that tijd of the jaar weer! Het beste culinaire weekend van heel de city of NOZ: De Sliertjesdagen (wow). Kom surely is langs for de best spagge dat you have ever gegeten (jammie)
#blessedforthespagge#chillingsforthefam#geenvergaderingcuzweCOOKIN

zondag 1 mei: WATER

14u - 17u

Make your billekes almaar ready for gewassen te worden want it is tijd for te playen with
water, because it is de safe variant van vuur en with dat mogen you niet playen…
#liquideren#properebillen#sprayopjeb

zaterdag 7 mei: STEALTH GAME

20u - 22u30

Previous week jullie hebben your billekes washed gekregen, but deze week we are going to
make ze vuil weer. Make sure om de donkerste kleuren uit de closet te halen voor with the
dirty billekes te matchen.
#withdebillekesdoordemud#dontbescared#ikweetgeenhashtagmeer

vrijdag 13 tot zondag 15 mei: THE WEEKND

meer info volgt

Wowow, is dit real?? De echte The Weeknd? No, that is het not…. We are just gaan on weekend
met de boys to a city dat rijmt op brandwerpen, dat is all ik kan zeggen for de moment.
#RAFCisthebest#sleepover#pillowfight#TheWeeknd

zondag 22 mei: LEDENACTIVITEIT

meer info volgt

On the day of vandaag, we will go doe een activity with all of the leden of scoette okkeziel
(is de max). More info zal followen, want on the moment know we daar zelf nog nothing van…
#scoetteokkezielisdemax#activitywiththegirlsss#damntheyearisalmostover

zondag 29 mei: BBQ

meer info volgt

What. A. Year. It. Has. Been. The very laatste vergadering van the year… Let dat even inzinken.
To vier ons great jaar together, we are organizing an ‘afscheids’ barbeque speciaal voor jullie.
BE THERE OR BE SQUARE MY BOYS.
#wowtheyearisovernow#onlythecampandthenyouarevanonsaf#prayersforjari

jin

en hockey blijkbaar

zondag 3 april: GEWOON NE ZONDAG					

14u - 17 u

Fran, geen sleutels breken aub, diene vlieger ga ni op

ondag 10 april: OUDER-LEDENSPEL						

14u - 17 u

Wout, ni gaan werken

zondag 17 april: DAGTRIP								

Facebook

Dakota, ni ziek zijn

vrijdag 22, zaterdag 23 en zondag 24 april: SLIERTJESDAGEN 		

Facebook

Jana, ziggy gaat hier zijn

zondag 1 mei: WERKEN IN DEN TUIN							

Facebook

Aah Ralph, das iet voor u. Ni gaan crossen dus

woensdag 6 mei tot zondag 10 mei: ‘t is JINgewikkeld 			

Facebook

Sam, uwe sjot ga ni door dit weekend

zaterdag 14 mei: SCHOOLFEEST WERKEN						

Facebook

Kato, wij zijn uw nieuwe studentenvereniging, je mag praeses zijn!

zondag 22 mei: LEDENACTIVITEIT 							

Facebook

Linde, die stallen uitmesten zal voor volgende week zijn

zondag 29 mei: BBQ START OF SUMMER					
Lana, spaar je longen.

Facebook

INDIVIDUELE
STEEKKAART
Gelieve de medische fiches in orde te brengen.
Dankzij dit formulier kan de leidingsploeg op een veilige en juiste manier reageren in een noodsituatie. Ook is dit formulier belangrijk om in orde te zijn met de
verzekering van je kind(eren).
Leden of ouders kunnen zelf een login aanmaken op de Groepsadministratie en
het formulier online invullen. Hiervoor kan je de volgende link gebruiken:
https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/groepsadministratie
Indien je al een login had aangemaakt, dien je je opnieuw in te loggen en de
gegevens na te kijken en op te slagen.
Gelieve zo snel mogelijk de verzekering in orde te brengen!
Het lidgeld bedraagt 65 euro. Hiervan gaat 34 euro naar de verzekering van uw
kind. De overige 31 euro wordt gebruikt om er een fantastisch jaar van te maken,
maar ook voor het onderhoud van de lokalen, vier-uurtjes, etc.

scoette okkeziel
zoekt
-

Stiften
Tennisballen
Voetballen
Verkleedkledij (voor volwassenen)
Verf
Schmink
Keukenhanddoeken
Witte doeken
Knutselgerief
Leden ;)
...

Bouw
comite
Beste ouders, sympathisanten & oudleiding van Scouts Nederokkerzeel,
De opstart van het Bouwcomité van Scoette Okkeziel is een feit!
Om het comité te versterken, zijn Dries Verhelst & Martin Znamensky (oudleiding
Scouts Nederokkerzeel) nog op zoek naar extra vrijwillige werkkrachten.
Meer bepaald zoeken we mensen met veel goesting en die een beetje kennis hebben van volgende zaken:
- Opstarten vzw
- Bouwplannen uitwerken
- Bouwaanvragen indienen en opvolgen
- Winstgevende activiteiten opzetten om geld in het laatje te brengen
Daarnaast zijn we voortdurend op zoek naar vrijwilligers en klussers die graag
de handen uit de mouwen steken tijdens de grote en complexe bouwprojecten.
Heb jij zin om het bouwcomité te vervolledigen? Stuur ons een berichtje en laat
weten wat je allemaal kan betekenen voor het comité.
Bedankt en hopelijk tot snel!
Dries & Martin
Contactgegevens:
bouwcomite.nederokkerzeel@gmail.com
m.znamensky@hotmail.com
driesverhelst@hotmail.com

