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Jaargang 7 nr. 2   December - Januari 

Beste ouders en leden 
We kunnen het jaar 2021 al bijna achter ons laten, maar eerst 
passeren er nog een paar belangrijke figuren. Op 5 december 
zal de Sint langskomen om al de brave kinderen te belonen met 
heerlijk snoepgoed. Als de ene lange baard gepasseerd is, komt 
de andere langs. 19 december verwachten we iedereen voor een 
gezellig kerstfeestje onder je beste scoutsvrienden. 
 
Nog maar eens was onze kerstbomenverkoop een succes, en dit 
hadden we niet kunnen doen zonder jullie hulp! Ditmaal smijten 
we die mooie kerstboom niet meer op het vuur, maar sluiten we 
deze gezellige periode af met een ander concept. 29 januari 
organiseren we ons gloednieuwe evenement ‘Bon Hiver’. Hier 
komen we graag samen met een lekker drankje en livemuziek 
op de achtergrond. Binnenkort zal dit evenement ook online te 
vinden zijn via de Facebook-pagina van Scouts Nederokkerzeel. 
 
We zouden jullie er graag nog aan herinneren om het lidgeld te 
betalen en de individuele steekkaarten in te vullen, indien dit 
nog niet gebeurd is. Meer info hierover vind je op het einde van 
de schors. 
 
Ten slotte wensen we natuurlijk al onze leden en de ouders een 
fijne kerst en alvast een gelukkig nieuwjaar. 
 
Scoutieve groet met een stevige linker, 
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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                        0476/53.23.43 luisvandeneynde@gmail.com 
Nell Van Bree     0490/40.24.35.  
Noah De Ceuster     0471/55.62.30 
Linh Naze      0488/96.51.11 
Cédric Josse                                 0470/47.62.13 
 
KABOUTERS  
Lotte Wauters     0472/37.61.05 lotte.wauters15@gmail.com 
Florian Van Havere     0492/56.66.76 
Mattis Roelants                            0495/77.70.30 
Axel Znamensky     0487/73.87.95 
 
WELPEN          
Brad Flies                              0470/92.93.53 brad.flies97@gmail.com 
Sybren Stroobants                         0471/57.48.55                       
Robbe Raes                                0478/38.10.25 
Jasper Degreef                             0471/57.32.54 
Alexander Schols    0478/03.52.53 
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JONG-GIVERS    
Roxane Vrambout    0471/57.93.33 roxane.vrambout@outlook.com 
Amaryllis Roelants    0491/64.89.26  
Ziggy Van de Put                           0497/27.56.53 
Seppe Christiaens                           0495/27.99.78  
 
GIVERS 
Nino De Ceuster     0479/29.30.66 ninodeceuster@gmail.com 
Erika Stroobants    0468/57.50.78  
Jef Kempeneers     0474/13.92.59 
  
JIN 
Olivia Peeters     0471/38.66.11 peeters.olivia@hotmail.com 
Delphine Van Den Eynde   0496/17.62.51   
Joni Decraemer    0479/06.59.30  
Evy Hermans       0465/79.52.53   
 
GROEPSLEIDING   
Noah De Ceuster     0471/55.62.30     noah.deceuster@outlook.com 
Nell Van Bree     0490/40.24.35. nellvanbree@hotmail.com 
Florian Van Havere     0492/56.66.76 florianvanhavere@gmail.com 
Alexander Schols    0478/03.52.53 alexander.schols@hotmail.be 
 
 
   



KAPOENEN





zondag 5 december: NIKNAK                                                    14u - 17u

Aan allen die braaf zijn geweest, proficiat. Aan allen die niet braaf zijn geweest, dat zullen we dan 
nog wel zien, hop de zak in! 

zondag 12 december: SNOEPVETERS                                           11u - 13u

Kennen jullie het vliegende spaghettimonster nog??? Hij heeft vandaag speciaal voor jullie allemaal 
zijn lekkerste receptje uit de kast gehaald en heeft overheerlijke spaghetti gemaakt. 
Alleen krijgt hij die niet op, dus jullie zullen hem moeten helpen!
PS: je bestek mag je vandaag thuis laten :) 

zondag 19 december: KERSTSTOKSNOEP                                meer info volgt

All we want for christmas is “alle kapoenen op ons kerstfeestje”!!! De kerstman heeft het even druk 
en heeft ons nog niet kunnen briefen, maar meer info volgt nog. 
Tip: neem een pakje mee t.w.v. 5 euro en in ruil wordt ook jouw sok boven de openhaard gevuld!

zondag 26 december: VURIGE PIKANTE DORITOS                            18u - 20u

Vandaag gaan we de echte scout uithangen. Kleed je maar warm aan, want wij gaan op tocht! En 
we zouden de kapoenen niet zijn als we maar “gewoon” op toch gingen, dus wij gaan op fakkeltocht.

zondag 2 januari: SPRUITJES 

Gelukkig nieuwjaar lieve kapoenen!!! Klim vandaag maar op het aanrecht en ga maar zelf op zoek 
naar snoepjes deze week! Of ga eens in de koelkast kijken of je nog een lekker dessertje van gis-
teren vindt. Want het is helaas geen vergadering vandaag. :(

zaterdag 8 januari: EITJESSNOEPJE                                             8u - 10u 

Vandaag heten wij jullie van harte welkom op ons gigagigaaaaaantische leuke omelettenspel! 
Benodigdheden: 
• een mond 
• een lege maag
• een stevige portie enthousiasme
• een snuifje spanning

zaterdag 15 januari: POPCORN                                                 18u - 20u

Vanavond kijken we een leuke film. Ben jij er ook bij? Wij voorzien hapjes en een drankje zodat je 
een onvergetelijke cinema ervaring zult beleven. Het gaat lijken alsof je echt naar de bioscoop bent 
gegaan. Natuurlijk mag je zelf ook iets meenemen. Dat kan gaan van iets zoets, zoals een snoepje 
tot iets zouts zoals chips. Of iets gezonder kan ook natuurlijk…

zaterdag 22 januari: VIER SNOEPJES OP EEN RIJ                        18u30 - 20u

Vandaag halen we niet de snoepdoos uit de kast, maar de gezelschapspelletjesdoos! Kies vanavond 
maar voor één keer voor ongeluk in de liefde, want geluk in het spel zal je nodig hebben. 

zaterdag 29 januari: MARSHMELLOW / BON HIVER                    meer info volgt

De vraag die jullie elke vergadering vragen: “Gaan we een kampvuur maken?”, komt eindelijk aan 
bod. Wij gaan een superduper mooi vuurtje maken. Een vuur zonder marshmellows is zoals een 
speeltuin zonder schommel. Wie vindt het beste stokje om zijn marshmellow te laten smelten? 



KABOUTERS





zondag 5 december: SINTERKLAAS                                             14u - 17u

Zie ginds komt de stoomboot in Nederokkerzeel al aan! Vandaag ontvangen we de enige echte sint 
aan onze lokalen! Bereiden jullie mee alles voor om er een topdag voor hem van te maken? Het be-
looft een dag vol snoepgoed te worden!

zondag 12 december: RUILBORDSPELNIGHTOVERDAG                        14u - 17u

Beste kabouter, denk jij de overwinning binnen te halen vandaag door te bewijzen dat jij de aller-
beste bordspeler bent met bijpassende pokerface? Terwijl moet je ook nog eens de beste ruilskills 
hebben. Kortom, we zoeken de meest veelzijdige kabouter!

zondag 19 december: KERSTFEESTJE                                     meer info volgt

How how how!!! De kerstperiode breekt aan en de sneeuw begint al te tintelen aan onze kabouter-
voetjes. Pakjes onder de kerstboom en kleurrijke ballen zweven op de takjes van de sparrenboom. 
Deze gezelligheid zetten we verder op de scouts, maar meer info hierover volgt later nog.
Tip: neem een pakje mee t.w.v. 5 euro en in ruil wordt ook jouw sok boven de openhaard gevuld!

zondag 26 december: GEEN VERGADERING

Wij zitten nog propvol van al die kroketten van het familiefeest en moeten nog even bekomen, fijne 
feesten!!

zondag 2 januari: WOUDLOPERSKEUKEN                                       11u - 14u 

Na al dat eten op familiefeesten willen wij nog eens genieten van een kleine maaltijd, en die gaan 
we samen maken! Hiervoor breng je zelf je ingrediënten mee en maken we er een superdeluxe ge-
rechtje van.

zondag 9 januari: GEEN VERGADERING

Jullie leiding is aan het zwoegen en zweten voor hun loodzware examens. We vragen jullie om ver-
giffenis, en beloven de beste resultaten! Niet te veel traantjes laten en tot volgende week x

zaterdag 15 januari: FILMAVOND                                            19u - 21u30

Vergis je niet, want we komen samen op een zaterdagavond. We zetten de zetels op hun plaats, 
leggen knusse dekentjes klaar en zetten jullie lievelingsfilm op. Je mag altijd een snack meepakken 
zodat je geen honger lijdt.

zondag 23 januari: JINTASTISCH                                               14u - 17u

Vandaag spelen we een spel samen met de jin!! Zij worden volgend jaar leiding en willen al eens heel 
graag een voorproefje van hoe fantastisch kabouters wel niet zijn. Het belooft een hele spannende 
dag te worden.

zaterdag 29 januari: BON HIVER

Deze zondag is het geen scouts, want we doen een groot evenement op zaterdagavond. We zien onze 
kabouters en hun ouders heel graag eens langskomen om iets te drinken rond een gezellig vuurtje 
met een lekker drankje. Mis de meest gezellige dag van het jaar zeker niet!
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zondag 5 december: SINTERKLAAS       14u – 17u 

Sinterklaas Weeelpje, gooi wat in mijn schoentje, gooi wat in mijn laarsje, dank u Sinterklaaaasje! 
Wie van jullie is er braaf geweest dit jaar en wie is er de grootste “kapoen” geweest? Dat zullen 
we vandaag te weten komen. Hopelijk krijgen jullie wat lekkers, of misschien wel de roet… 

vrijdag 10 - zondag 12 december: WEEKEND      meer info volgt

Boys, booys, boooys! Een boysweekend, wat denk je? Als echte mannen onder elkaar. Vrijdag avond 
mogen jullie gepakt & gezakt inchecken aan de receptie van hotel Skoette NOZ (4-sterren). Zondag 
moeten jullie voor 14u terug uitchecken. Er wordt een waarborg van €25 verwacht. (bedrag nog te 
bepalen) Meer info volgt.

zondag 19 december: KERSTFEESTJE          meer info volgt

Ra ra ra, wie is het? Rode muts, grijze baard, houdt van sleeën en zijn favoriete dier is de eland. 
Tip: neem een pakje mee t.w.v. 5 euro en in ruil wordt ook jouw sok boven de openhaard gevuld!

zondag 26 december: GEEN VERGADERING     

KERSTMIS! Jawel, de tijd van de cadeautjes, samenzijn met vrienden en familie en nog veel meer! 
Daarom krijgen jullie deze zondag betaald verlof van ons! Ja het is droevig zo een welpenleiding te 
hoeven missen, we know. Daarom zijn we er volgend weekend weer, met meer scouts! lololol #Frank-
deboosere 

zondag 2  januari: DE-ENIGE-ECHTE-NIEUWSJAARS-VERRASSINGSVERGADE-
RING                                      10u - 13u

Gelukkig nieuwjaar! Dat al jullie wensen mogen uitkomen & het nog een fantastisch scoutsjaar mag 
worden. Om dat te vieren hebben wij een speciale vergadering gepland voor jullie...

zaterdag 8 januari: SPELLEKESAVOND       19u - 21u

Twister, Mikado, Cluedo, Weerwolven, Monopoly, Poker, … Alles kan & alles mag! Als jullie thuis nog 
leuke spelletjes hebben liggen, pak maar mee hé! 
Ps. warm je dansbenen al maar op, want ook aan just dance zal je niet ontkomen. ;) 

zondag 16 januari: GEEN VERGADERING

Jullie leiding zit midden in de examens gastjes! Vandaag zullen jullie dus op jullie tanden moeten 
bijten want er zal geen vergadering plaatsvinden :’( . Maar niet getreurd!  Volgende week zijn we 
er weer, met meer scouts! lololol #Frankdeboosere   

zondag 23 januari: DE JINTERESSANTSTE ZONDAGSVERGADERING     14u - 17u 

Vandaag wordt het een Jinteressante vergadering. De Jin gaat zich voor het eerst mogen bewijzen 
als leiding. Hopelijk maken ze het voor jullie niet te Jingewikkeld. Wij zijn benieuwd naar jullie 
punten op 10. Dat het leuk wordt is al zeker. Begint de goestJin al te borrelen? 



zaterdag 29 januari: BON HIVER                                          

De éérste editie van BON HIVER. Dé gezelligste winterbar van de lage landen, ongetwijfeld. Live 
optredens, lekkere hapjes, warme chocomelk & warm gezelschap! Klinkt gezellig toch? Neem al je 
vrienden en familie mee & spread the word. ‘t Is ten voordele van jullie kamp. ;) 

* Om ons steentje bij te dragen aan het milieu hebben we BON HIVER als alternatief voor de jaar-
lijkse kerstboomverbranding.



JONG-GIVERS
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zondag 5 december: SINTERKLAAS                          14u – 17u

Hij komt
Hij komt
Die lieve goede sint
Mijn bese vriend, jouw beste vriend
De vriend van ieder kind
Mijn hartje klopt
Mijn hartje klopt zo blij
Wat brengt hij u
Wat brengt hij u
Wat brengt hij u en mij
Wie zoet is koek
Wie stout is krijgt de roe
Boys en Girls het is zo ver, de Sint komt weer langs voor zijn jaarlijks bezoek op de scouts. Hopelijk 
zijn jullie allemaal wat braaf geweest.

zondag 12 december: BOYS VS GIRLS                    14u – 17u
 
Het is vandaag zo ver.
Vandaag vechten we de eeuwen oude discussie uit  en is het tijd voor een echte battle tussen de 
jongens en meisjes. 
Zie dat jullie massaal aanwezig zijn om jullie eer in goede staat te stellen.  
De dresscode of the day is High Lands. 

zondag 19 december: KERSTFEESTJE              meer info volgt

Nog minder dan een week en het is tijd voor  kerst.
Maar omdat wij niet zo lang kunnen wachten op de cadeautjes en een feestje vieren wij ons kerst-
feestje vandaag.
Belangrijk!
Het is de bedoeling dat jullie elk een cadeautje ten waarde van 5 euro meenemen.

zondag 26 december: GEZELLIG SAMEN ZIJN                   14u – 17u

Na al het eten van komende dagen.
Doen we het vandaag wat rustigere en gaan we gezellig samen spelletjes spelen.

zondag 2 januari; NIEUWJAARSBRUNCH       10u – 12u 

10! 9! 8! 7! 6! 5! 4! 3! 2! 1! GELUKKIG NIEUWJAAR !!!!!!
Hopllaaa het is zover. 
Het jaar 2022 is gestart en dit zouden wij ook graag met jullie willen vieren.
En we doen dit door samen lekker te brunchen. Neem wat lekkers mee om te eten en te delen met 
alle andere leden.



zaterdag 8 januari: LOS DE REBUS OP                    19u30 – 21u30

Los deze rebus op en zo weet je wat er we vanavond gaan doen !!!!
 
`

zondag 16 januari: GEEN VERADERING
Shhtt, de leiding is aan het studeren.
Vandaag is het jammer genoeg geen vergadering. :’(

zaterdag 22 januari: PIZZA’S BAKKEN                        18u – 20u

Vreugde komt niet vanzelf, daarom gaan wij vandaag pizza’s maken! :p

zaterdag 29 januari: BON HIVER

Als vervanging van kerstboomverbranding presenteren wij u Bon Hiver. Helaas is er ook hier weer 
geen vergadering, maar nodigen wij u allen uit voor een gezellige avond aan de lokalen met lekker 
warme vuurkorven en sfeervolle muziek. Meer info volgt.



GIVERS



zondag 5 december: SINTERKLAAS VERKENNERTJE                      14u - 17u

This is de day we gonna honor our howly Sint. If u bent brave geweest u’re gonna get a lot of 
kendy from de baas with the beard he. 
#candyshop#stoutekindjeskrijgenkletsjes#benjiindezak

zaterdag 11 december: CASSSINO                                         20u - 22u

We gaan vandaag fat cashen yo, gamble all are money en win groot, at least if ge veel luck 
hebt dat is. Otherwise vertrekken met big empty zakken. Take your beste kostuum al maar uit 
de closet want het wordt classsy.
#GobigorGohome#poker4lyfe#ninoistotallynotaddictedtogamblinghaha

zondag 19 december: KERSTFISSSA                                          meer info volgt

Net als every jear we do a christmasfissa on the block of tonzent maar we are niet zeker yet 
so we will let you weten when wij hebben more info. Bring a kadoke ter worth of 5 euries.
#bringakadomeepleasethankyou#fuckthisboringasspartyagain#poopie

zondag 26 december: ALL I WANT FOR CHRISTMAS IS VACATION

Both de leiding and leden deserve een bekke vakantie tijdens these beautiful feestdagen, don’t 
you denken? Merry Christmas xoxo (geen vergadering)
#ILoveSanta#pleasegivemeapresent(jef)#happyholidaystothosewhoreadthemaandschors

zondag 2 januari: BRUNCHEN MET DE GIRLSSS                           10u -12u 

In celebration of de nieuwe jaar, de leiding will care for a special brunch voor all our precious 
leden (yes, that’s you ;)). We’ll hope you daar zijn he
#Yummieyummieinmytummie#happynewyearsboysss#wearegoodleiding

zondag 9 januari: CHILLE MET DE BILLE                           meer info volgt

This is the day we gaan chillen tot our billen drop on the ground. We will inform you wel fu-
rther.
#Noassleft#zakkenindezetel#yolo

zaterdag 15 januari: FILMAVOND MET DE GIRLS             19u30 - einde film

On the recommendation of Mr. Lars we gonna have een toffe filmavond. We shall let you fight 
about welke film it zal zijn hehe.
#GirlsattheMovies#Larstandknars#piratenvandecaribbean

zondag 23 januari: GEEN VERGADERING

The leiding is al a long time aan het dying because they need to leer for the exams because 
they need to have a mooi diploma to get a mooie job to get a mooi huiske eh. Thank you for 
the begrip x
#Students4lyfe#fokdeblok#wearesmarterthanyouhaha

29 januari : BON HIVER

This weekend it shall be again geen vergadering (auhhh) because there will be een winterbar 
van our scouts where you can komen en have veel fun. Be sure to neem u ouders, familie, 
vrienden, huisdieren, superhelden en tuingerief mee to make it a succesfull winterbar, alvast 
thank you :).
#BonHiver#gezelligedingeshere#ikzalzienofikroosmeepak
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zaterdag 4 december: SINTERKLOAS                   9u30 - 13u

Geachte jin, 

In bijlage vindt u uw vast contract voor de job als roetpiet voor dansschool Move Libre.

Taakomschrijving: Een voormiddag roetpiet spelen en kinderen entertainen. Zie dit als een goede 
voorbereiding voor jullie toekomstige leidingscarrière. Het enige wat jullie hoeven mee te nemen is 
jullie goed humeur, de rest wordt voorzien. Jullie worden verwacht op het volgende adres: Sporthal 
Hertblock, Orchideeënlaan 18, 1820 Steenokkerzeel. Voor verdere info, wend u tot uw werkgever 
Johnny Johnson.

MVG, 
Jincorporations &co
 
vrijdag 10 december: CASINO NIGHT                     20u - 22u 

Geachte jin, 

U vindt geen contract in bijlage.

Naast het harde werken en studeren, moet er af en toe ook ontspannen kunnen worden. Deze week 
genieten we van een teambuilding. Trek jullie mooiste pak aan, neem jullie leukste spelletjes mee en 
begeef je naar het enige -21 casino in heel België. Deze avond wordt jullie aangeboden door jullie 
favoriete werkgevers, Eefi Eefson, Delle Delson, Johnny Johnson en Oli Olson.

MVG, 
Jincorporations &co

zaterdag 18 december: KERSTBOOMVERSIERING           13u - 00u

Geachte jin, 

In bijlage vindt u uw vast contract voor de job als catering voor de Kerstboomversiering van Okke-
ziel. 

Taakomschrijving: De mooiste tijd van het jaar is aangebroken: KERST!!! Om de kerstvibes echt te 
voelen gaan we de grootste boom van Okkeziel versieren. Let’s make some moneys tijdens de kerst-
boomversiering! 
→ Aanwezig vanaf 13u voor de opzet (wie niet mee kan opzetten door werk/examens: aanwezig vanaf 
18u)
→ Jenever verkopen, pannenkoeken bakken en een boom versieren!

MVG,
Jincorporations &co



zondag 26 december: GEEN VERGADERING 

Geachte jin, 

U vindt geen contract in bijlage.

TIS KERSTMIS BITCH DUS GEEN SCOUTS SORRY
Wij zijn druk bezig met cava drinken, veel te veel hapjes te eten en cadeautjes te openen. We 
stellen voor dat jullie hetzelfde doen! 
MERRY CHRISTMAS, BYE X

MVG,
Jincorporations &co

zondag 2 januari: NIEUWJAARSBRUNCH            9u30 - 12u 

Geachte jin, 

U vindt geen contract in bijlage.

Wij willen niets liever dan jullie snoezige gezichtjes zo snel mogelijk zien tijdens het nieuwe jaar! 
Daarom schuiven we allemaal onze poep onder een gezellige tafel tijdens een brunch. 
Neem allemaal iets mee om te eten, denk aan koffiekoeken, shpek en eiers, cava, sinaasappelsap, 
quiche, pistolets met keis,... Whatever je graag eet op een zondagvoormiddag! 

MVG,
Jincorporations &co
            
Zaterdag 8 januari: LEIDING VAN JULLIE LEIDING             21u - 23u

Geachte jin, 

In bijlage vindt u uw voorlopig contract voor de job als leiding van jullie leiding.

Taakomschrijving: Aangezien jullie werkgevers een hele maand op bijscholing zijn, mogen jullie een 
avond hun leiding spelen. Dit houdt in dat jullie een ontspannende avond organiseren, zodat ze er 
de volgende dag weer met volle energie kunnen invliegen. Kom met velen, want jullie zijn hun enige 
lichtpuntjes in deze donkere periode.

MVG, 
Jincorporations &co

zondag 16 januari: GEEN VERGADERING     

Geachte jin, 

U vindt geen contract in bijlage.
Jullie werkgevers zijn nog een laatste weken hard aan het strijden voor een diploma. Jullie kunnen 
dus genieten van een weekje congé. Laad de batterijen maar goed op, want het tweede semester 
staat in teken van onze buitenlandse reis. We gaan heel veel plezier maken, maar ook heel veel geld 
verdienen. Tot snel!
MVG, Jincorporations &co



zondag 23 januari: INTERIM LEIDING             13u - 18u

Geachte jin, 

In bijlage vindt u uw voorlopig contract voor de job als leiding van Scouts Nederokkerzeel. 

Taakomschrijving: Verdeel jullie in 2 groepen en organiseer een vergadering voor de kabouters en de 
welpen. Laat jullie creativiteit de vrije loop. De voorbereidingen nemen wel wat tijd, dus wees zeker 
voor 14u aanwezig (richtuur: 13u). Jullie begeleiding op de werkvloer zijn jullie werkgever Johnny 
Johnson en enkele van de leiding van de kawellen. Bij vragen mogen jullie ons zeker contacteren en 
dan helpen wij jullie graag verder! 

MVG,
Jincorporations &co        

zaterdag 29 januari: BON HIVER         

Geachte jin, 

In bijlage vindt u uw vast contract voor de job als catering voor Bon Hiver van Scouts Nederokker-
zeel.

Taakomschrijving: Voor een evenement van Scouts Nederokkerzeel, genaamd Bon Hiver, worden jullie 
tewerkgesteld om de gasten van een hapje en een soepje te voorzien. Vereisten hiervoor zijn kook-
skills en verkooptechnieken. Er wordt verwacht dat jullie een hele avond aanwezig zijn, zolang de 
voorraad strekt en de afwas is gedaan. Verdere info omtrent de begin- en einduren, krijgen jullie 
nog te horen van jullie werkgevers. 
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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



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

scoette okkeziel
     zoekt



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 heb-
ben 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
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