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Beste ouders en leden

Na een bewogen 2020, komt het jaar 2021 in zicht. 
Alvorens we pakjes onder de kerstboom gaan leggen, komt 

op 6 december eerst de Sint nog langs op onze scouts. 
Deze heilige man zal de kleine bubbel verwennen met 

heerlijk snoepgoed. Een weekje later, op 13 december, 
vieren we al het volgende feest. Op dit kerstfeestje is de 

kleine bubbel alweer uitgenodigd en mogen ze elkaar 
verrassen met een klein cadeautje.

Bij deze feestdagen hoort natuurlijk een prachtige 
kerstboom, en die hebben jullie allemaal massaal 

aangekocht, waarvoor grote dank! Naast kerstbomen 
verkopen we nu ook een heel assortiment met gevarieerde 

wijnen om jouw feestdagen te voorzien. Deze kunnen nog 
steeds besteld worden via onze website die terug te vinden 

is op de Facebook-pagina van Scouts Nederokkerzeel.

Wij zouden jullie er ook nog graag aan herinneren om het 

lidgeld te betalen en de individuele steekkaarten in te 

vullen als dit nog niet gebeurd is. Meer info hierover 
vinden jullie op het einde van de schors.

Ten slotte wensen we natuurlijk al onze leden en hun 
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 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
LEIDING

Vurige Ciconia

Saillante Staartmees

Standvastige Sneeuwstormvogel



Charmante Grijsbok

Schelmse Siamang

Explosieve Callithrix



zondag 6 december: SINTERKLAAS            14u – 17u 

Hoor wie klopt daar kinderen? Hoor wie klopt daar kinderen? Hoor wie klopt daar zachtjes tegen 
‘t raam? Het is de goede Sint, onze vriend! 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… 

zondag 13 december: KERSTFEESTJE            14u - 17u 

Oh denneboom, oh denneboom, wat zijn uw takken wonderschoon. Na Sinterklaas komt…? 
De kerstman! En dat wil zeggen: nog meer cadeautjes! Nemen jullie allemaal een klein cadeautje 
mee van +- 5 euro? Dan krijg jij er eentje in ruil in je kerstsok. 

zaterdag 19 december: OPENLUCHTCINEMA     19u - 21u  

Joepie de kerstvakantie is begonnen! Onze laatste vergadering van het jaar beginnen we met een 
spetter: een openluchtcinema! Kom allemaal in pyjama en neem een lekker warm dekentje mee. Wij 
zorgen voor de warme choco, snacks en de film natuurlijk. (let op dit is een zaterdag)

zondag 27 december: GEEN VERGADERING 
    
Jullie leiding begint aan een lange en sombere tijd: DE BLOK. Als jullie niet weten wat dit is: houden 
zo ;-). Het komt erop neer dat wij vanaf nu tot eind januari achter onze boeken zitten. Daarom 
zullen de vergaderingen vanaf nu wat minder talrijk zijn en vaker in de avond doorgaan, zodat wij 
goede punten kunnen scoren op die examens. 

zondag 3 januari: GEEN VERGADERING
    
Idem als hierboven :-(. Maar wij wensen jullie wel een HEEEEEEEEL gelukkig nieuwjaar, hopelijk 
eentje met meer scouts dan ever. 

zaterdag 9 januari: SPELLEKESAVOND           19u - 21u

Wie heeft er het meeste geluk in de liefde en wie heeft er het meeste geluk in het spel? Haal uw 
beste Monopoly moves en twisterbenen boven want wij gaan een heus gezelschapsspelencontest 
doen vanavond. (pas op dit is een zaterdag)

zondag 17 januari: GEEN VERGADERING
   
Wij zijn nog steeds aan het studeren (lees: wenen achter onze boeken). Dus wij gaan jullie snoetjes 
nog een keer moeten missen :-(. 

zondag 24 januari: OLYMPISCHE WINTERSPELEN    14u - 17u          

De Olympische Winterspelen gaan dit jaar door in het nederige Nederokkerzeel. Om 14u zou de 
Olympische vlam aan de lokalen passeren. Haal jullie mooiste retro sportpakjes uit de kast, warm 
jullie spieren alvast goed op en wie weet ga jij naar huis met een gouden medaille. 

MAANDSCHORS



zondag 31 januari: ANTON AUS TIROL            14u - 17u 

Ich bin so schön
Ich bin so doll
Ich bin der Anton aus Tirol
Het skiseizoen is begonnen, jihaaa. Misschien kunnen wij dit jaar niet naar de bergen trekken, maar 
niet getreurd! Wij brengen de bergen naar België. Heute Abend gehen wieder in die Disco, auf Wie-
dersehen.



KABOUTERS
LEIDING

Openhartige Walia

Prudente Secretarisvogel

Beminnelijk Spitsvogeltje



Vlijtige Kaketoe

Schrandere Cerval



zondag 6 december: SINTERKLAAS                                             14u – 17u

Hij komt, hij komt … ja ja hij is weer in het land en ook dit jaar is hij onze scouts niet vergeten. 
Barbie kijkt al uit naar zijn komst. Ze is alle liedjes aan het oefenen en haar schoen is mooi opge-
poetst. Wortels en suikerklontjes zijn overal te vinden in haar huis. Zo weet ze zeker dat Slecht-
weervandaag haar huis vindt. Ook haar brief is ze al dagen mooi aan het versieren. Barbie heeft 
er dus zin in.

zondag 13 december: KERSTFEESTJE                                14u – 17

Hohoho wie zien we daar? Rode muts, pakjes, is dat sinterkaas? Oeps, die is al het land uit, nu moeten 
jullie braaf zijn voor de kerstman! Feestdagen zonder feestje, dat kan er niet door bij Barbie. Ze 
nodigt jullie dus uit op haar kerstfeestje. Er zullen pakjes aanwezig zijn, dus vergeet jouw pakje 
ook niet mee te brengen. De mikprijs is ongeveer 5 euro.

zondag 20 december: BARBIE DEN BOS IN                       10u - 12u30 
 
Ken wil Barbie verrassen door een lekker etentje voor haar te maken. Zoals alle echte mannen doet 
hij dat in den bos op een zelfgemaakt vuurtje., maar hij kan wel wat hulp gebruiken van enkele 
sous-chefs. Neem allemaal iets lekker mee!

zondag  27 december: GEEN VERGADERING

Barbie is in haar winterhuisje in de Alpen, aan het genieten van de feestdagen. Hopelijk breekt ze 
niks bij het skiën en verbrandt ze zich niet aan de haard. Ze doet jullie alleszins de groetjes. 

zondag 3 januari: GEEN VERGADERING 

Barbie heeft de trein terug naar huis gemist, ze zal dus daarom deze week ook niet aanwezig kun-
nen zijn :( Volgende week zijn we er weer!

Zaterdag 9  januari: BARBIE NAAR CINEMA NOZ               19u - 21u

Kennen jullie dat je eens zin hebt in een leuke film zien samen met een lekkere chocomelk, onder 
een dekentje, gezellig met je vriendinnen? Ja ja, deze avond is zo’n avond. En jullie zijn ook uit-
genodigd. Kom in je cozy pyjama, vergezeld met een leuke knuffel naar onze lokalen. Barbie zorgt 
voor de film en snacks! Wij hebben er al zin in :)

zondag 17 januari: GEEN VERGADERING/ BARBIE ACHTER HAAR BOEKEN

Helaas pindakaas, barbie moet studeren voor haar examens. Leren van in de vroege uurtjes tot in 
de late avond. Daarom kan ze deze zondag niet komen. Maar niet getreurd, volgende vergadering 
staat ze weer paraat.

MAANDSCHORS



zaterdag 23 januari: BARBIE NAAR HET CASINO                  19u - 21u

Attentie, attentie! Er is een speciaal, exclusief feest gepland dit weekend. Uiteraard is Barbie uit-
genodigd. Wij weten al dat ze Ken meeneemt als date. En haar outfit zal waarschijnlijk weer schit-
terend zijn. Dus van jullie verwachten we hetzelfde! Hopelijk belanden ze niet zoals vorig zonder 
geld...

Zondag 31 januari: BARBIE HOLMES                                    14u - 17u

Ken is vermist! De politie gelooft Barbie niet, dus moet ze hem zelf maar zoeken. Helpen jullie 
speurneuzen mee?



WELPEN
LEIDING

Montere Bernersennen

Aimabel Steltkluutje

Bedachtzame Torenvalk



Scherpzinnige Macao

Vrijheidslievende Kolibri

Komische Corvus

Inventieve Hati



MAANDSCHORS
zondag 6 december: DAG SINTERKLAASJE   14u – 17u

STOP DE BAND RONDE: zing het liedje verder!
• Hoor wie klopt daar kinderen… 
• Zie ginds komt de stoomboot…
• Dag Sinterklaasje… 
Yes yes yes!!! De liefste, heiligste, oudste en plezantste man met staf is 
eindelijk jarig en staat klaar om ons met veel plezier te trakteren met 
lekkers uit Spanje! Zet jullie tandenborstel al maar klaar, want die zal 
je nodig hebben nadat je al dat snoep hebt gegeten, njammie! 

zondag 13 december: A CHRISTMAS CAROL    14u - 17u

Kerstboom: check! Gezellige kaarsjes: check! Pakjes onder de boom: 
check! Je mooiste kleren aan: check! Sinterklaas is ondertussen al terug 
naar Spanje en omdat wij maar niet genoeg kunnen krijgen van lekker 
samen feestvieren, hebben we besloten om Kerstmis op de scouts NU 
al te vieren! Vergeet zeker geen cadeautje ter waarde van €5 mee te 
nemen voor de cadeautjesronde. 

zaterdag 19 december: NACHTWACHT       19u - 21u

Trek vanavond kleren aan die zo donker zijn als de nacht, zorg dat de 
weerwolven in het bos je niet zouden kunnen zien… Zorg ervoor dat je 
het warm genoeg hebt, want we zullen niet binnen blijven zitten! Aange-
zien jullie welpjes zijn kunnen jullie normaal gezien sluipen als de beste. 
Wij hebben hoge verwachtingen vanavond! 

zondag 27 december: THE BOSS BABY 

Vandaag is het helaas geen vergadering, maar jullie mogen thuis de baas 
spelen! Sorry mama’s en papa’s… 



zondag 3 januari: FINDING NEMO

Nemo not found. Geen vergadering :(

zaterdag 9 januari: THE JUNGLE BOOK   19u - 21u30

Leg jullie vandaag maar lekker achterover op onze geweldige filmavond. 
Daar zullen we onszelf zien acteren in The Jungle Book. Tot dan Wel-
penroedel! 

zaterdag 16 januari: DE PRETROULETTE      19u - 21u

Op Ketnet is het een spel, maar bij ons in het casino valt er serieus wat 
geld te verdienen. Trek jullie mooiste pak aan en zet jullie pokerface 
op, want vanavond zullen we zien wie hier stinkend rijk naar buiten kan 
gaan! 

zaterdag 24 januari: TROLLS                   19u - 21u

We gaan vandaag een echt glowstick-feestje hebben zoals poppy een 
knalfuif had samen met de trolls. Doe dus je meest spetterende en 
meest shiny discoachtige outfit aan want we gaan dansen!!!

zondag 31 januari: UP (geen vergadering)                   

De leiding is ergens hoog in de wolken aan het uitrusten van hun exa-
mens. Dus verzamel al de ballonnen die je hebt, bindt die aan je huis en 
kom ons bezoeken!



JONG-GIVERS
LEIDING

Psychologie

Vrijmoedige Perico

Expressieve Arasari

Spitsvondige Wani



Blijmoedige Beerkat

Volmondige Axis

Kempeneers

jef.kempeneers

Joviale Ibekso



Beste ouders en leden,
Door de huidige situatie hebben wij besloten de online alternatieven maar om de twee weken te laten 
doorgaan. Wanneer er versoepelingen aankomen en we terug real-life mogen doorgaan, zullen we 
uiteraard terugschakelen naar onze wekelijkse vergaderingen. Hiervoor zullen jullie uiteraard op de 
hoogte gebracht worden via onze WhatsApp groep.

zondag 6 december: HERE HE COMES, WHO O WHO IS THE BWRAAFSTE KINDJE?                              
14u- meer info volgt

I hope you have prepared a carrot and a pint for Saint Nicholas and his friends. Only the sweetest 
children will be rewarded. fortunately, this holy apparition is immune;)

zondag 20 december: ZIJN JULLIE KERST-READY?                 meer info volgt

Hou ulle ma vast want het goat een lijp kerstding worden. Wees paraat of wees vierkantig.

zondag 10 januari: QUE LLEGA A CASA?                             meer info volgt

queridos niños y niñas. Vamos a probar tu orientación. Vístete y ponte unos zapatos resistentes.

zondag 24 januari: SURPRISE                 14u-17u

Speciaal omdat het Evy haar verjaardag is gaat zij kiezen wat we doen. Jullie horen nog wel van 
haar…

zondag 31 januari: JODELAHITTIEEEEEEEE!!!

Spijtig genoeg zit jullie leiding de frisse berglucht in andere oorden te zoeken. Ja, ook wij hebben 
nood aan ontspanning. 
        

MAANDSCHORS



GIVERS
LEIDING

Amicale Sijs

Behulpzame Bosmus

Bewonderingswaardige Adelaar



Dartelende Reuzenpanda

Opgewekte Mpango



zondag 6 december: SINTERKLAAS                                   meer info volgt 

Sjonge jonge wat een jaar 
we zijn er allemaal zó mee klaar 
Geen school, geen kroeg en ook geen zoen 
2020 is haast niet te doen 
 
We groeten met de elleboog 
Elke burger noemt zich viroloog 
Iedereen vindt er wel wat van 
Maar geen hond heeft écht een sluitend plan 
 
O ja, dé Hond, de slimste jongen van de school 
wil ventilatie voor de aerosol 
Toch gaat de mondkap maar weer op 
en Zoom-en we voor onze job 
 
Laat dit het laatste Sintfeest zijn 
met digitale marsepein 
met afstand, handgel, digi-klas 
met R-getal en plexiglas 
 
We willen Gommers niet meer zien 
en verslaan straks COVID-19 
Sint zag wel één voordeel van dit avontuur 
Hij kon flink shoppen in het ouderenuur! 

zaterdag 12 december: KERSTFEESTJE                                 20u30 – 22u 

Vandaaaaaag is hettttt....(T R O M M E L G E R O F F E L)…... Kertfeestjeeeeuuuh. Dit jaar wel een 
beetje anders dan andere jaren. Maaaaaar wat wel hetzelfde blijft als andere jaren is het ca-
deautje! Dus voorzie zeker allemaal een cadeautje ter waarde van €5. Vergeet niet dat cadeautjes 
werken in een 2 richtingsverkeer. ;)

zaterdag 19 december: GAMENIGHT                                    20u30 - 22u 

Wij zijn er van overtuigd dat jullie deze tijden meer dan anders gamen. Daarom organiseren we 
vanavond een enige echte Gamenighttttt. Jawelll, zodat jullie je game skills ook aan ons kunnen 
tonen. Hehe be prepared xxx 

zondag 27 december: NOT THIS TIME BABIES

Onze buik is te vol van de vele kerstfeesten dus wij hebben echt geen energie om onze laptop nog 
op te starten en online een vergadering te verzinnen. 

zondag 03 januari:TEH FRIS OAN DE VIS 

Ramp, het is te koud en de sneeuw ligt op de wifi. Hierdoor kunnen wij dus geen vergadering laten 
doorgaan. Met welbedankte en vriendelijke groeten. 

MAANDSCHORS



zaterdag 09 januari: NETFLIX AND CHILL                             20u30 – 22u 

Filmke checken, popcorn dabei, chill alz, als da mag me die rona ofc, anders doen we wel iets via 
die wifi. 

Zaterdag 16/01: 20u30 – 22u: dansles 

Amy en Rox hun examenkilo’s moeten eraf, daarom gaan we deze vergadering gewoon echt een dikke 
dansboit houden, dan is die dikke koundou weg. 

zondag 24 januari: WANDELTOCHT                                 doorheen de dag 

We gaan wandelen in NOZ, wij voorzien die wandelroute vrijdagavond, jullie kunnen deze wandeling 
met jullie vrienden of met jullie mama en papa doen. 

zaterdag 30 januari: GEEN VERGADERING

De leiding staat (hopelijk) (coronaproof) op de latten, wij zijn er niet, challas, saluut en de kost, wij 
gaan ervan genieten van een weekje vakantie te nemen na al die zware examens en ons zwaar leven 
dat wij hebben.



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


