


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 voorstelling.

KAPOENEN
Delphine Van Den Eynde   0496/17.62.51  vandeneyndedelphine1@gmail.com
Nino De Ceuster     0479/29.30.66
Brad Flies                                    0470/92.93.53
Sybren Stroobants                         0471/57.48.55                      
Robbe Raes                                 0478/38.10.25
Floris Arens                                 0468/24.44.79

KABOUTERS 
Lotte Wauters     0472/37.61.05   lotte.wauters15@gmail.com
Erika Stroobants    0468/57.50.78
Linh Naze      0488/96.51.11
Jasper Degreef                             0471/57.32.54
Cédric Josse                                 0470/47.62.13

WELPEN 
Nell Van Bree     0490/40.24.35. nellvanbree@hotmail.com  
Joni Decraemer    0479/06.59.30
Axel Naze      0478/74.80.68 
Noah De Ceuster     0471/55.62.30      
Lupe Arens     0491/95.18.18
Ziggy Van de Put                           0497/27.56.53
Seppe Christiaens                           0495/27.99.78

CONTACT
       LEIDING



JONG-GIVERS
Evy Hermans       0465/79.52.53 eef.hermans@hotmail.com     
Axel Znamensky     0487/73.87.95
Olivia Peeters     0471/38.66.11
Jef Kempeneers     0474/13.92.59
Luís Van Den Eynde                        0476/53.23.43
Mattis Roelants                             0495/77.70.30

GIVERS  
Florian Van Havere     0492/56.66.76 florianvanhavere@gmail.com
Martin Znamensky     0489/35.25.50
Alexander Schols    0478/03.52.53
Roxane Vrambout    0471/57.93.33 
Amaryllis Roelants    0491/64.89.26  

GROEPSLEIDING 
Martin Znamensky     0489/35.25.50     m.znamensky@hotmail.com
Amaryllis Roelants    0491/64.89.26     amaryllis.roelants@gmail.be
Noah De Ceuster     0471/55.62.30     noah_deceuster@outlook.com
  



KAPOENEN

Vurige Ciconia

Saillante Staartmees

Standvastige Sneeuwstormvogel



Schelmse Siamang

Explosieve Callithrix



zondag 4 april: “WEEKEND”                  10u - 20u

Dju, op weekend gaan mag nog steeds niet. Om toch al eens te oefenen voor het kamp, staat deze 
dag helemaal in het teken van de kapoentjes. We verwachten jullie om 10u aan de lokalen. Om 20u 
mogen de mama & papa jullie met goed gevulde buikjes & moe maar voldaan, terug ophalen. Hier-
voor vragen we 15 euro mee te brengen. Tip! Doe goede stapschoentjes aan. 

zondag 11 april: NACHTWACHT             10u - 13u

Vladimir, Wilko  of liever Keelin? Vandaag testen wij welke Nachtwachter het beste bij jullie past. 
Dan gaan we samen de andere wezens van het Schemermeer naar de onderwereld verbannen. 

zaterdag 17 april: SLIERTJESDAG         geen vergadering

Héé waar is de chocolade? 

Op, op, alles is op.

Gelukkig zijn er sliertjesdagen!

Top, top, dat is écht top!

Zijn er ook dessertjes dan?

Zeker wel & alles mag op!

Zullen we maar komen dan?

tuurlijk da, kom maar op!

Dit weekend houden we onze jaarlijkse Sliertjesdagen. Jammer genoeg niet in de setting zoals we 
die kennen, maar via een afhaalsysteem :-(. Meer info vinden jullie op facebook of in jullie mailbox. 
Aangezien wij druk in de weer zullen zijn om pasta’tjes te maken hebben we dit weekend geen 
vergadering op zondag. 

zondag 25 april: TER BRONNEN                   10u -13u

Vandaag vieren we de verjaardag van Delphine, maar SHHHHT want ze weet nog van niets… Deze 
speciale dag brengen we door in het zonnetje aan het water van Ter Bronnen. Een goeie picknick? 
Mijn gedacht! Neem een klein aperitiefhapje mee & wij zorgen voor de rest!

zondag 2 mei: OUDER-LEDENSPEL       meer info volgt

Sinds enkele jaren organiseren wij een jaarlijks ouder-ledenspel. Zo kunnen de mama’s en papa’s 
eens zien hoe zo’n zondag eraan toe kan gaan. Dit jaar zal die er opnieuw wat anders uitzien dan 
normaal, maar daarom niet minder leuk. Verdere info ontvangen jullie later. 

zondag 9 mei: LEDENACTIVITEIT       meer info volgt 

Vandaag hebben we een verrassing in petto! Wat we gaan doen is nog een groot geheim… Maar 
dat het leuk wordt, daar mag je zeker van zijn! 



zondag 16 mei: ZWEMMEN (indien het weer het toelaat)   14u - 17u

Hij vliegt, hij waggelt en hij zwemt
Hij kwekt voor jou en hij kwakt voor haar
Hij snatert heel wat bij elkaar
En als jij een liedje voor hem zingt
Dan plonst, dan duikt ie en dan zwemt
Hij wat voor hem
Spetter, pieter, pater
Lekker in het water
Ga maar vast naar de scouts
Ik kom een druppel later

zaterdag 22 mei: AFSCHEIDSFEESTJE         18u - 20u30

Lieve lieve kapoentjes, er is een tijd van komen en van gaan. Vandaag is al onze laatste vergadering 
van het jaar :’(. We KNOW, even een traantje wegpinken. Maar we gaan afsluiten met een knaller 
van een afscheidsfeestje (natuurlijk komt het kamp er nog aan)! Doe jullie mooiste outfit aan want 
wij gaan feesteeeen. 



KABOUTERS

Openhartige Walia

Prudente Secretarisvogel

Beminnelijk Spitsvogeltje



Vlijtige Kaketoe

Schrandere Serval



zaterdag 3 april: PAASDORPSPEL                                 10u - 13u 
   
Hmmm lekkere chocolade paaseieren van de paashaas zijn in ons dorp. Maar ja, waar kunnen we die 
vinden? Barbie zou alle paaseieren willen verzamelen, maar Nederokkerzeel is een beetje te groot 
om dat alleen te doen. Dus natuurlijk rekent ze op jullie om ze vandaag toch nog te vinden.

zaterdag 10 april: LEVENSWEG                                          10u - 13u

Wat willen jullie later worden? zoals je weet heeft Barbie zo wat elk beroep dat er bestaat al eens 
gedaan. Deze ervaring wil ze graag met jullie delen, dus kom en ontdek jullie Levensweg...

zaterdag 17 april: SLIERTJESDAG           geen vergadering

Spijtig genoeg is Barbie volop bezig in de keuken achter de potten en pannen. Maar jullie kunnen 
wel haar kookkunsten proeven als jullie iets bestellen.

zaterdag 24 april: SLUIPSPEL                                     19u - 21u

Vandaag mogen jullie voor een keer niet lachen, gieren, brullen… Ah nee, want het is sluipspel! Kom 
allemaal maar eens aan Barbie bewijzen dat jullie ook muisstil kunnen rondsluipen als een echte 
scout, zonder dat ze jullie ziet of hoort.

zondag 2 mei: OUDER-LEDENSPEL                                        meer info volgt

Kennen jullie de ouders van Barbie? Nee? Wij ook niet. Tijd om hen te leren kennen, samen met jullie 
ouders. Meer info volgt!

zondag 9 mei: LEDENACTIVITEIT                                         meer info volgt

JOEPIEDEPOEPIEEE vandaag gaan we op ledenactiviteit! Kijken jullie ook altijd zo hard uit naar 
deze vergadering? Wat we gaan doen, willen Barbie en Ken ons nog niet verklappen, maar met die 
twee is het pret verzekerd natuurlijk!

zaterdag 15 mei: BOSSPEL                 10u - 13u

Barbie vindt het hoog tijd om nog eens wat actiefs te doen, trek jullie stapschoenen en vuile broeken 
maar aan, oefen nog wat op kampen bouwen en bereid jullie voor op 3 uur avontuur!

zaterdag 22 mei: FEESTJE                          14u - 17u

Oh nee, vandaag is de allerlaatste vergadering van het jaar. Gelukkig voorziet Barbie een heuse 
eindejaars party. Laten we een laatste keer van elkaars gezelschap genieten. Hopelijk zien we elkaar 
terug op scoutskamp in de zomervakantie! (Hiervoor zal de leiding nog een infomoment organiseren 
of langskomen, afhankelijk van de maatregelen)



WELPEN

Montere Bernersennen

Aimabel Steltkluutje

Bedachtzame Torenvalk



Scherpzinnige Macao

Vrijheidslievende Kolibri

Komische Corvus

Inventieve Hati



Buongiorno allerbeste welpen! Deze maandschors staat volledig in teken van het 
glibberige, gele, genot, goddelijke lekkers op je bord: PASTA! Elke vergadering 
zullen we een specifieke pasta-soort eren en om helemaal in de sfeer te komen, 
bedachten we voor onszelf al een leuke pasta-bijnaam. Bedenk er voor jezelf 

ook maar één!

xxx Vele groetjes, 
Farfakki, Lupenne, Tagliaziggy, Macanowie, Capnellini, Seppaghetti en Canneljoni

zondag 4 april: PAASTA-VERGADERING                   14u - 17u

Heb jij vanochtend ook de paastaklokken al horen luiden? Yes yes yes, dat betekent dat we kunnen 
zoeken naar chocolade-gnocci’s! Zorg dat je zakken nog niet gevuld zijn en breng je speurneus ze-
ker mee vandaag. 

zaterdag 10 april: FAKKELTOCH                     20u - 22u

Hebben jullie ook zin in een mysterieuze, gezellige tocht door het donker? Om ons pad te verlichten, 
steken we grote, zwarte macaroni’s in brand! 

zaterdag 17 april: SLIERTJESDAG                    geen vergadering 

1, 2, 3 spaghetti!!! Dit spreekt voor zich, wij nodigen jullie graag uit om dit weekend lekkere pasta’s 
bij ons te komen halen of zelfs te laten leveren. En wees gerust zoetebekjes, er zijn ook dessertjes 
;-) !



zondag 25 april: POKEMON GNO(CCHI)                         14u - 17u

Net als een ravioli zitten ook pokémons vol verrassingen. Er zit dus niets anders op dan naar de 
scouts te komen en te ontdekken wat we voor jullie in petto hebben.
 
zondag 2 mei: OUDER-LEDENSPEL                                    meer info volgt 
    
Hebben jullie altijd al willen weten hoe jullie papardelle’s en mamacaroni’s zouden meespelen in de 
scouts? JA? Dan ga je daar vandaag een antwoord op krijgen tijdens ons jaarlijks ouder-ledenspel. 
We weten allemaal dat de leden beter zijn dan de papardelle’s en de mamacaroni’s, maar vandaag 
mogen jullie dat nog eens bewijzen! 

zondag 9 mei: TAGLIATELLEDENACTIVITEIT                  meer info volgt

Vandaag komen jullie Welpen samen voor de Tagliatelledenactiviteit. Wat we precies gaan doen is 
nog een verrassing maar we vragen jullie zeker om te komen! Alleen zo zullen alle Tagliatelleden van 
hun zondagnamiddag kunnen genieten.

zondag 16 mei: MINI-KAMP                     14u - 17u

Vandaag doen we al een beetje alsof het kamp is. Chillen op ons lasagnevel (veldbed) in onze warme 
cannelloni (slaapzak), wat constructies maken met de penne’s (sjorbalken) en nog veel meer!

zondag 23 mei: PAPPARDELLEPARTY                           14u - 17u

Beste welpen, het einde van de zondag vergaderingen is aangebroken. :( Maar treur niet, want we 
gaan deze zondag nog een keer keihard knallen en ervoor zorgen dat dit een vergadering wordt die 
jullie nooit gaan vergeten! Dus doe jullie farfallestrikjes al maar rond jullie nek en trek je dans-
benen al maar aan, want we gaan er een lap op geven. Om het feestje nog een tikkeltje op hoger 
niveau te brengen, zal er ook met water gespeeld worden :o. (voorzie dus reservekledij)



JONG-GIVERS

Psychologie

Vrijmoedige Perico

Expressieve Arasari

Spitsvondige Wani



Blijmoedige Beerkat

Volmondige Axis

Kempeneers

jef.kempeneers

Joviale Ibekso

puisten



zaterdag 3 april: QUIZ                                                           14u - 17u

Quiz Quiz Quiz den domste van ons allemaal is Luis. Dit is uiteraard niet waar, de domste zijn de-
gene die dit tekstje zijn aan het schrijven. Het prrrrrrrr trommelgeroffel… ps: mijn naam is fout 
geschreven 

zaterdag 10 april: TUINTOUR                                                   14u - 17u

Mogen wij uw tuin is zien??? Kom met de fiets naar de lokalen en dan komen we één voor één in 
uwen hof een spelleke spelen. Verzin iets tof want gij bent leiding in uw eigen tuin. 

zaterdag 17 april: SLIERTJESDAG                                      geen vergadering

Onze lekkere pasta’s van sliertjesdagen kan je dit jaar gewoon thuis opeten. Jammie!! 
Bekijk zeker ons Facebookevenement op de pagina van Scouts Nederokkerzeel. Dit weekend is er dus 
geen vergadering 

zaterdag 24 april: OPENLUCHTCINEMA                                         19u - 22u

Vandaag is het chille en à l’aise kiddo’s, pakt wa snacks mee zoals chips en popcorn. We gaan deze 
vergadering de givers nadoen, m.a.w. Op een stoel zitten en voor ons uit kijken. Peace

zondag 02 mei : OUDER-LEDENSPEL                                      meer info volgt 

Sinds enkele jaren organiseren wij een jaarlijks ouder-ledenspel. Zo kunnen de mama’s en papa’s 
eens zien hoe zo’n zondag eraan toe kan gaan. Dit jaar zal die er opnieuw wat anders uitzien dan 
normaal, maar daarom niet minder leuk. Verdere info ontvangen jullie later. 

zondag 09 mei: LEDENACTIVITEIT                                        meer info volgt 

Dit is nog een verassing, des te reden meer om af te komen!!!

zaterdag 15 mei: LASERSHOOT IN DEN BOS                                  14u - 17u

Lets go lasershooting. Ja ma echt LASERSHOOTEN. Ni fake ofzo. We gaan echt geweertjes huren. 
Dus tis zeker de moeite 

zaterdag 22 mei: AFSCHEIDBBQ                                                 18u - 21u

Tis hier al de laatste vergadering? We zijn precies nog maar net begonnen. Ma bon, da wilt zeggen 
dat kamp er bijna aan komt en da vieren we met nen bbq. Kom met velen. Neem je zwemgerief mee 
en een vleesje voor op de bbq. Adres wordt nog gecommuniceerd. 



GIVERS

Amicale Sijs

Behulpzame Bosmus

Bewonderingswaardige Adelaar



Dartelende Reuzenpanda

Opgewekte Mpango



zondag 4 april: SECRET                                      14 u -17u 

Een doos aardbeien en een een banaan kosten samen € 5,00. De doos aardbeien is € 4,- duurder dan 
de banaan. Wat kost de doos aardbeien en wat kost de banaan? X

zondag 10 april: SLUIPSPEL                                     20u - 23u

In den donker een beetje het bos op stelten zetten enzo, wordt lit. XX

zaterdag 17 april: SLIERTJESDAG 

Smullen me wa slierten en ewa saas, keis kan ook. Bestelt ma goe veel veu d’eel famille. XXX

zondag 25 april: BLOSO                                 13u - 17u

Smeert die benen allegauw ma in, want welle gaan een fietstochteke placeren.
PAK SOWIESO UW FIETS MEE! Na deze zware tocht gaan we ons placeren op een schoon stukske 
strand en nog ne ke goe genieten vant zonneke. XXXX

zondag 2 mei: OUDER-LEDENSPEL                                    meer info volgt

Laat is zien of jullie wel beter kunnen shpelen dan jullie mama of papa, aaja, die mag ook komen 
dan XXXXX

zondag 9 mei: LEDENACTIVITEIT                    meer info volgt

Lala li lala la, lala li lala la lala li lala leden lala li lala activiteit. Jua we goan dus euh op liedenacti-
vitoat dieze zondoag. Meer informase veulgt neugwel ze moanne en moisjes. XXXXXX

zondag 15 mei: LASERSHOOT                                14u - 17u

Pang pang, jij valt af, nene tis iets me lasers en dood. XXXXXXX

zondag 22 mei: AFSCHEIDSPARTY                               meer info volgt

WE GONNA MISS YOUUUU dus kom zeker naar de megakeisuperwauwleuke afscheidsparty. Amy en 
Rox gaan hun dansmoves showen. We gaan een BBQ doen dus pakt wa vlees en groenten en pasta 
en drinken en uw kei leuke zelf mee, tot daaaaan. XXXXXXXX



Gelieve de medische fiches in orde te brengen.
Dankzij dit formulier kan de leidingsploeg op een veilige en juiste manier reage-
ren 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. 

INDIVIDUELE
    STEEKKAART


