
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaargang 8 nr. 2  december - januari 

Beste ouders en leden 
 
De 2de maandschors is alweer daar, oh wat gaat de tijd toch snel als 
we ons amuseren! Dit jaar vallen de feestdagen iets ongelukkiger dan 
anders. Zowel 25 december (Kerstmis) als 1 januari (Nieuwjaar), 
vallen op een zondag… Let wel op, de kapoenen en de kabouters 
hebben dat weekend wel iets gepland! 
 
Om deze 2 gemiste zondagen te compenseren staan er enkele andere 
leuke activiteiten op de planning. Zoals jullie weten is december de 
maand van de Sint en de pakjes! Speciaal daarvoor komt de Sint ook 
langs bij onze kleine, lieve en gezellige scouts. Naast dit hoog bezoek 
van de Sint houden we ook een Kerstfeestje met heel onze scouts! 
Hiervoor wordt verwacht dat iedereen een cadeautje voorziet ter 
waarde van maximaal €5. 
 
Om de maand januari warm en gezellig af te sluiten, zijn jullie 
allemaal van harte welkom op onze 2de editie van Bon Hiver! Jawel 
hoor, na het ongelofelijke succes van vorig jaar proberen we deze 
trend verder te zetten. Deze keer zonder tussenkomst van de 
welbekende coronaregels! Daardoor hopen we jullie allemaal opnieuw 
te kunnen lokken met onze warme vuurtjes, sappige jenevertjes en 
sfeervolle deuntjes geproduceerd door bekende gezichten in Okkeziel! 
 
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 
 
De (groeps)leiding 
Nell, Florian en Alexander 
 

VOORWOORD VAN DE GROEPSLEIDING  

Contactgegevens leiding      2 
 
Maandschorsen: 

- Kapoenen                4 
- Kabouters               8 
- Welpen                 12 
- Jong-givers            16 
- Givers                  20 
- JIN       23 

 
Individuele steekkaart       27 
Scoette Okkeziel Zoekt     28 

INHOUDSTABEL 



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 
Florian Van Havere 

 
0490/40.24.35 

 
florianvanhavere@gmail.com 

 Alexander Schols  0478/03.52.54  

Jasper Degreef 0471/57.32.54  

Linde Arens 0470/42.67.28  

   

KABOUTERS 
  

Fran Christiaens Van Bree 0499/74.77.83 franchristiaensvb@gmail.com 
Nell Van Bree 0490/40.24.35  

Kato Wauters 0456/19.25.34  

Lana Laureyssens 0473/22.98.01  

WELPEN 
Cédric Josse 
Jana Stroobants 
Robbe Raes 
Sam Raes 

 
0470/47.62.13 
0468/25.12.95 
0478/38.10.25 
0468/24.45.18 

 
 

 
  Cedric.josse4@gmail.com 

   



 

JONG-GIVERS 
Linh Naze 

 
0488/47.62.13 

 
naze.linh@gmail.com 

Ward Suffys 0468/22.59.92  

Ziggy Van de Put 0497/27.56.53  

Erika Stroobants 
Lotte Wauters 

0468/57.50.78 
0472/37.61.13 

 

GIVERS 
Mattis Roelants 

 
0495/77.70.30 

 
mattis.roelants@live.be 

Luís Van Den Eynde 0476/53.23.43  

Sybren Stroobants 0471/57.48.55  

JIN 
Roxane Vrambout 

 
0471/57.93.33 

 
roxane.vrambout@outlook.com 

Noah De Ceuster 0471/55.62.30  

Jef Kempeneers 0474/13.92.59  

   

GROEPSLEIDING 
  

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 

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


KAPOENEN 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Florian Van Havere – Amicale Sijs 
 

Hobby’s: Scouts, voetbal en roundnet 
Studie: Project- en eventmanagement 
Gsm: 0492/56.66.76 
E-mail: florianvanhavere@gmail.com 
Lievelingsgerecht: Kriekjes 
Stiekem pleziertje: Stiekem scheetjes laten 

Alexander Schols –  
Bewonderingswaardige Adelaar 

 
Hobby’s: Scouts, skaten, (zaal)voetbal en 
roundnet 
Studie: LO & Bewegingswetenschappen 
Gsm: 0478/03.52.53 
E-mail: Alexander.schols@hotmail.be 
Lievelingsgerecht: Bloemkool + kaassaus +PATAT 
Stiekem pleziertje: Mensen herhalen 

Jasper Degreef – Vlijtige Kaketoe 
 

Hobby’s: Scouts en fietsen 
Studie: Politieopleiding 
Gsm: 0471/57.32.54 
E-mail: jasperdegreef08@gmail.com 
Lievelingsgerecht: Paste pesto 
Stiekem pleziert je: Teveel chocolade eten 
 

mailto:jasperdegreef08@gmail.com


 

 
 

  

Linde Arens – Fijngevoelige Pica 
 

Hobby’s: Scouts en paardrijden 
Studie: Kantoor 
Gsm: 0470/42.67.28 
E-mail: lindearens@gmail.com  
Lievelingsgerecht: Lasagne 
Stiekem pleziert je: Veel met dieren bezig zijn 
 

mailto:jasperdegreef08@gmail.com


Zondag 4 december: WOUDLOPERSKEUKEN 10u - 13u 

Jaaa hoor, niets is beter dan lekker gaan koken in het bos! Maar let op want Gargamel en zijn 
kat zouden nog op de loer kunnen liggen. Dus Shhhhhtttttt…! Zolang we geen geluid maken, hoort 
hij ons niet. Gargamel kan ook niet zo goed ruiken, dus hoe goed ons eten ook ruikt, nergens 
zorgen voor te maken. Njammmieeee 

Zondag 11 december: SINTERKLAAS 14u - 17u 

Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan. Hij brengt ons Sint Nicolaas, ik zie hem al staan. 
Hoe huppelt zijn paardje het dek op en neer. Hoe waaien de wimpels al heen en al weer. En Piet 
staat te lachen, hij roept ons reeds toe: Wie zoet is krijgt lekkers, wie stout is 'kiekeboe'! Oh lieve 
Sint Nicolaas kom ook eens bij mij. En rijd da-an ni-et stilletjes ons huisje voorbij. Joepieeee, 
vandaag komt de Sint!!!  

Zondag 18 december: LEDENKERSTFEESTJE         13u - 16u 

Hoooow hooow hooooow! Horen jullie dit ook? Hoooow hooow hooow! Is het een vliegtuig? Is het een 
vogel? Neee dat is het niet! Het is mega Kerstman die aan de hemel zweeft! Vandaag houden we 
een gezellig Kerstfeestje! Voorzie allemaal een cadeautje ter waarde van MAXIMAAL €5! Meer 
info zal nog volgen.  

Vrijdag 23 tot zaterdag 24 december: MINI WEEKEND! Meer info via WhatsApp 

JAAAAAA!!! Eindelijk, voor velen onder jullie wellicht de aller aller allereerste overnachting op 
verplaatsing. Dit weekend blijven jullie 1 nachtje overnachten aan onze scoutslokalen in 
Nederokkerzeel zelf. Info zoals benodigdheden en planning zal meegegeven worden via WhatsApp. 

Zondag 1 januari: GEEN VERGADERING (NIEUWJAAR)  

Ohhh neeee, geen vergadering... Wat is dat hier allemaal seg! Hoe slecht vallen de feestdagen dit 
jaar!!!! Ah nee ik bedoel vorig jaar, want we zijn 1 januari reeds gepasseerd... Dus om op mijn punt 
terug te komen. Hoe slecht vielen de feestdagen vorig jaar??? Hopelijk kunnen we jullie allemaal 
met open armen ontvangen volgende week  

Zondag 8 januari: BOYS VS GIRLS 14 – 17u 

Jongen, meisje of X. Vandaag gaan we eens uittesten wie van jullie het beste team heeft. Jullie 
kracht en intelligentie wordt allemaal getest om zo tot een winnaar te komen. Wie o wie, wint 
deze battle?  

Zaterdag 14 januari: FILMAVOND           19 – 21u 
3 2 1, actie! Vanavond duiken we allemaal samen gezellig de lokalen in, om van een leuke film te 
genieten. Breng gerust een lekker warm dekentje en een snackje mee voor tijdens de film . Wij 
kunnen alvast niet meer wachten, en jullie?   



Zondag 22 januari: DE SPREUK VAN GARGAMEL     14u – 17u 

Howla, Gargamel heeft de leiding omgetoverd in andere mensen! Geen nood, we komen jullie nog 
steeds vermaken met een leuke activiteit. We zullen er alleen een beetje anders uitzien... 

 

 

Zaterdag 28 januari: BON HIVER              Meer info volgt 
 

Beste ouders en leden, 
 
Vandaag is het een speciale dag, onze 2de editie van Bon Hiver gaat door vandaag! Gezellig samen 
komen met vrienden en vriendinnen, genieten van de warmte die vuurtjes ons bieden en lekker 
sippen van de warme chocomelk en jenevertjes! Ook zullen er leuke deuntjes ter beschikking zijn 
voor jullie koude oortjes . Hopelijk mogen we jullie massaal ontvangen op Bon Hiver. Meer info 
volgt nog op Facebook en WhatsApp! 
 
Tot dan!



KABOUTERS 
 
 

 
 

 

 
 
  

Fran Christiaens Van Bree – Empathische Sika 
 

Hobby’s: Scouts en vrijwilligerswerk 
Studie: Sociaal Cultureel Werk 
Gsm: 0499747783 
E-mail: franchistiaensvb@gmail.com 
Lievelingsgerecht: Kiezen is verliezen! 
Stiekem pleziertje: Vissen in de Kruidtuin 
observeren 

Nell Van Bree –  
Montere Bernersennen 

 
Hobby’s: Scouts en wushu  
Studie: Sociale readaptatiewetenschappen 
Gsm: 0490/40.24.35 
E-mail: nellvanbree@hotmail.com 
Lievelingsgerecht: Ribbetjes 
Stiekem pleziertje: Geluid van regen op een 
tent 

Lana Laureyssens – Fijnbesnaarde Noko 
 

Hobby’s: Scouts en tennis 
Studie: Sociale readaptatiewetenschappen 
Gsm: 0473/22.98.01 
E-mail: lanalaureyssens@gmail.com 
Lievelingsgerecht: Worst met spinaziepuree 
Stiekem pleziertje: Schrijven in boeken 



 

Kato – Harmonieuze Kifaru 
 

Hobby’s: Scouts, badminton en koor 
Studie: Taal – en letterkunde 
Gsm: 0456/19.25.34 
E-mail: kato.wauters33@gmail.com 
Lievelingsgerecht: Chili con carne 
Stiekem pleziertje: Tekenfilms kijken 



Zondag 4 december: 3203455 13u - 17u 

3203455, het lijkt misschien een bizar jaartal, maar dit is vooral de winst die de warmste week 
vorig jaar opleverde. En wij vinden dat zo een mooi en belangrijk initiatief, dat wij daar samen met 
de kabouters ook ons steentje aan willen bijdragen. Dit jaar is het thema kansarmoede, een thema 
waar jullie vorige vergadering kennis mee maakte en waar we nu verder mee zullen gaan. Dus, op 
naar het jaar 3203455 en wie weet kunnen we vanuit de toekomst voor een nog groter bedrag 
zorgen dan vorig jaar…  

Ps: we verwachten de kabouters aan de kerk van berg in plaats van in Nederokkerzeel! 

Zondag 11 december: 1985 14u - 17u 

“Mooi weer vandaag” klingt het bekende lied van Bart Kaëll, maar dat was niet het geval in het 
jaar 1985, dat de geschiedenis inging als één van de natste jaren in België. Slecht weer vandaag 
dus. Maar wacht eens, is dat ook niet de naam van een bekend paard? Natuurlijk, het paard van 
sinterklaas! Vandaag komt de sint langs, dus zet maar allemaal jullie zoetste glimlach op, en dan 
hopen we dat er niemand in de zak moet… 

Zondag 18 december: 1939            13u – 16u 

Op een prachtige, witte, koude winterdag in het jaar 1939 werd Rudolf het rendier geboren. 
Sinsdien is hij al jaren de trouwe vriend van de kerstman, en ook dit jaar verwachten we een 
bezoekje van hen! Doe je warmste kersttrui aan, voel die kerstkriebels in je buik en kom samen 
met ons vieren!  

PS: Rudolf is verre familie van ons Empathisch Sikahert (Fran) dus het wordt ook gewoon een kei 
gezellig familiefeest 🌲🎅. 

Zondag 25 december: 2022       GEEN VERGADERING 

Aiaiaiaiaiai! Vandaag hebben we onze teletijdsmachine uitgeleend aan de kerstman zodat hij 's nachts 
de tijd kan terugdraaien om alle pakjes rond te brengen. Helaas geen vergadering dus vandaag. Maar 
wij wensen jullie wel een fijne kerst met kei toffe cadeautjes die de kerstman met onze 
teletijdsmachine bracht, en vooral heel veel warmte en gezelligheid! 

Vrijdag 30 december: 2023   19u – 21u30 

Oké oké, het is nog niet écht 2023, maar wel bijna!!! En omdat we niet echt samen kunnen zijn 
met nieuwjaar, willen we het nieuwe jaar vandaag al inzetten samen met jullie. Deze keer reizen 
we dus maar een aantal dagen vooruit in de tijd. Het lijkt niet zo spectaculair, maar niets is minder 
waar.. Wij gaan samen naar 31 december 2022 om er samen een spetterende oudjaarsavond van 
te maken. Nieuwjaarsbrieven, vuurwerk, het aftellen, hapjes, drankjes,... Vandaag zien we het 
allemaal voorbijkomen! Vergeet zeker niet jullie scoutieve voornemens mee te brengen en jullie 
leukste en gezelligste nieuwjaarsoutfit uit de kast te halen. Wij zijn alvast helemaal in de 
feeststemming! Tot dan! 

 



Zondag 8 januari: 1844 10u – 13u 

Al wie van jullie al eens in de Efteling geweest is, zal daar veel sprookjes voorbij hebben zien 
komen. Denk aan Rood Kapje, Sneeuwwitje, de Kikkerkoning, Hans en Grietje en veel meer. Maar 
wie van jullie kent het sprookje de Sneeuwkoningin dat in 1844 geschreven werd? Om een beetje 
gekend te geraken met dit sprookje, gaan wij vandaag schaatsen! Maar, natuurlijk doen wij dat 
niet in onze gewone kledij, maar mogen jullie je verkleden in iets met de eerste letter van je naam! 

Zaterdag 14 januari: 1928      14u – 17u 

Over anderhalf jaar zijn het opnieuw Olympische spelen. maar, natuurlijk geen olympische spelen 
zonder fakkels. Om zeker te zijn dat er genoeg fakkels zullen zijn tegen dan, beginnen wij vandaag 
al aan de productie! en om deze fakkels uit te testen, gaan we met onze zelfgemaakte fakkels op 
tocht! 

Zondag 22 januari: 509196644565501        14u – 17u 
 
Dat ziet er maar een vreemd jaar uit hoor, maar wacht eens? Het lijken eerder coördinaten… 
Misschien moeten we het niet te ver zoeken vandaag, en blijven we dit keer een beetje dichter bij 
huis. Komen jullie mee onze eigen omgeving ontdekken aan de hand van een zoektocht doorheen ons 
mooie dorp? Tot dan! 
 

Zaterdag 28 januari: 79      Meer info volgt 
 
Het jaar 79 is de geschiedenis ingegaan als het jaar van de uitbarsting van de vesuviusvulkaan in 
Italië, die op dat moment een hele stad onder een laag vuur heeft begraven. Gelukkig kunnen we 
vandaag beter genieten van een vuurtje, het is namelijk Bon Hiver! Ons gezellig familie-evenement 
waarbij we in putteke winter toch eens samen komen rond een warm vuurtje. Breng dus al je 
familie en vriendjes mee en kom mee geniet



WELPEN 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cédric Josse – Schrandere Serval 
 

Hobby’s: Scouts en buiten spelen 
Studie: Industriële wetenschappen 
Gsm: 0470/47.62.13 
E-mail: cedric.josse4@gmail.com 
Lievelingsgerecht: Scampi met pasta en lookroom 
Stiekem pleziertje: Een warme douche 

Robbe Raes – Schelmse Siamang 
 

Hobby’s: Scouts, voetbal en gamen 
Studie: Bedrijfsmanagement 
Gsm: 0478/38.10.25 
E-mail: robbe.raes03@gmail.com 
Lievelingsgerecht: Macaroni 
Stiekem pleziertje: Koeken eten 

Jana Stroobants – Parmantige Raccoon 
 

Hobby’s: Scouts en handbal 
Studie: Bio-ingenieur 
Gsm: 0468/25.12.95 
E-mail: jana.stroobants@hotmail.be 
Lievelingsgerecht: Alles met pasta 
Stiekem pleziertje: Mijn bokes met Nutella in 
mijn melk doppen 



 

 
  

Sam Raes – Laconieke Koningswouw 
 

Hobby’s: Scouts en voetbal 
Studie: Financiën en verzekeringen 
Gsm: 0468/24.45.18 
E-mail: sam.raes02@gmail.com 
Lievelingsgerecht: Macaroni 
Stiekem pleziertje: Film kijken 



Zondag 4 december: TITANIC 14u - 17u 

*Tuuuuuu tuuu tuuu tuu tuu tuuuu tu tu tuu* hopelijk vinden jullie ons gefluit niet te erg maar 
het is toch zo een goed liedje. Natuurlijk gaan wij deze vergadering de titanic niet nadoen, dat is 
voor meisjes die verliefd zijn op Leonardo Di Caprio. Wat we wel al kunnen zeggen is als je eindigt 
zoals de titanic dat je niet gaat winnen. 

Zondag 11 december: SINTERKLAAS! 14u – 17u 

Sinterklaas kapoentje gooi wat in mijn schoentje, gooi wat in mijn laarsje. Dank u, Sinterklaasje. 
Of toch als jullie braaf zijn geweest want de sint staat extra op zijn hoede dit jaar! 

Zondag 18 december: KERSTFEESTJE  13u - 16u 

Ho ho ho!!! De kerstman is in aantocht en daarom viert scouts Nederokkerzeel al hun kerstfeest. 
Verwacht heel veel festiviteit en blijheid! Vergeet niet een cadeautje ter waarde van €5, dat 
gepast is voor eender welke welp, mee te nemen!!! 

Zondag 25 december: GEEN VERGADERING (KERST)         

Zijn jullie niets vergeten? Jullie mogen de pakjes onder jullie boom opendoen!!! Seg kerstman, 
houdt jij ze vandaag bezig alstublieft? 

Zaterdag 1 januari: GEEN VERGADERING (NIEUWJAAR)                

Phoh hoh hoh, wat een jaar achter de rug. Wij gaan toch nog een dagje in onze zetel moeten 
doorbrengen om dat allemaal te verwerken. Tot volgende week! 

Zondag 8 januari: KAPITEIN ZEESLAG              14u – 17u 

Boooeeemmm, er ontplofte net een zeemijn. We gaan jullie allemaal opleiden tot kapitein met een 
levensgroot potje zeeslag. 

Zondag 15 januari: SLUIPSPEL      19u – 21u 

We weten al dat jullie luidruchtig en opvallend kunnen zijn, maar lukt het jullie ook om 
onopgemerkt als ninja’s door de lange nachten te sluipen. Trek jullie donkerste en warmste kleren 
aan want dat zullen wij vanavond testen. 

Zaterdag 21 januari: FILMAVOND 19u - 21u 

Wij hebben examens en zijn al de hele dag aan het studeren maar je moet ook altijd een kleine 
pauze inlassen en daarom komen wij met jullie een gezellige filmavond houden! 

  



Zaterdag 28 januari: BON HIVER                                           Meer info volgt  
 
Aandacht aandacht! De gezelligste avond van heel het jaar is in aantocht. Wij zullen jullie 
verwelkomen met warme vuurtjes, zwoele deuntjes en de lekkerste drankjes. We hopen jullie hier 
zo massaal mogelijk te ontvangen, tot dan!



JONG-GIVERS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Linh Naze – Beminnelijk Spitsvogeltje 
 

Hobby’s: Scouts en planten 
Studie: Toegepaste psychologie 
Gsm: 0488/96.51.11 
E-mail: naze.linh@gmail.com 
Lievelingsgerecht: Slaatje geitenkaas en spek 
Stiekem pleziertje: Verstoppen voor het kwade 

Ward Suffys - Groentje 
 

Hobby’s: Scouts en fitness 
Studie: Financiën en verzekeringen 
Gsm: 0468/22.59.92 
E-mail: ward.suffys@gmail.com 
Lievelingsgerecht: Sappige ribbetjes 
Stiekem pleziertje: Gefrituurde snacks in de 
late uurtjes 

Ziggy Van De Put – Komische Corvus 
 

Hobby’s: Scouts, skaten en gamen 
Studie: International business management 
marketing 
Gsm: 0497/27.56.53 

E-mail: ziggyvdp@hotmail.be 
Lievelingsgerecht: Spareribs met frietjes 
Stiekem pleziertje: Ketchup bij veel gerechten 
gebruiken 



Lotte Wauters – Openhartige Walia 
 

Hobby’s: Scouts en duiken 
Studie: Biologie 
Gsm: 0472/37.61.05 

E-mail: lotte.wauters15@gmail.com 
Lievelingsgerecht: Pizza 
Stiekem pleziertje: Laatste stukje pizza koud 
opeten 

Erika Stroobants - Prudente Secretarisvogel 
 

Hobby’s: Scouts, voetbal en gitaar 
Studie: Pharmacie 
Gsm: 0468/57.50.78 

E-mail: erika.stroobants@hotmail.com 
Lievelingsgerecht: Spaghetti met truffel 
Stiekem pleziertje: De Sims spelen 



Zondag 4 december: QUIZZZ 14u -17u 

Jullie worden getest, uitgedaagd en bevraagd. Wie heeft er het meest actualiteit kennis. Of toch 
liever sport? Of zijn misschien doe-opdrachten meer jouw ding? Sowieso zit er wel iets tussen voor 
jou. 

Zondag 11 december: SINTERKLAAS 14u - 17u 
 
Sintersantedingen!! Zoals elk jaar komt deze grote man terug van Spanje. En ook dit jaar 
zakt hij af naar ons dorpje Nederokkerzeel. Hij komt eens piepen of er stoute kindjes in de 
jong-giver groep zijn. Als dat zo is, dan krijg je de roe. Ben jij een braaf kindje, dan mag je je 
natuurlijk aan iets anders verwachten 
 
Zondag 18 december: LEDENKERSTFEESTJE 13u - 16u 
 
Ahaaaaa! Sommigen onder jullie zullen alvast al iets hebben gekregen van de Sint. Zoals jullie 
weten komt Kerst na de Sint, joepieee jaaa jeeeej! Vandaag is het Kerstfeestje met de gehele 
scoette! Voorzie een cadeautje ter waarde van maximaal €5 voor deze speciale gelegenheid. 
(UNISEX voor een ander jong-giver) 

Zondag 25 december: KERSTMIS             Geen vergadering 

HoHoHo, jingle bells, rendieren, kerstballen, mistletoes, kerstbomen, kerstsok, kerstvakantie, pakjes, 
warmte, sneeuw, vreugde, familie, kerstvibes, kerstmuziek. Deze en zoveel meer dingen mag je 
zoeken in jullie eigen stekje en dus niet aan de scoutslokalen. Deze zijn helaas leeg en dus weinig 
kerstsfeer te vinden. Een hele fijne kerst iedereen! Geniet er van! 

Zondag 1 januari: NIEUWJAAR                                        Geen vergadering 

Wie had nu al gedacht dat 2022 al gedaan zou zijn. Wij alleszins al niet. Laten we mooi afscheid 
nemen, zodat we met een knaller kunnen beginnen aan het nieuwe jaar. Kleine tip, als je verder 
leest weet je hoe wij dit samen gaan vieren. Maar ppsst, probeer het nog geheim te houden. Oh 
en trouwens, het is dus geen vergadering hé vandaag, moest je het nog niet doorhebben. 

Zaterdag 7 januari: NIEUWJAARSBRUNCH        9u – 11u 

Ja ja! Wij gaan samen op deze winterse zaterdagochtend het nieuwe jaar inzetten. Dit doen we 
met een lekkere brunch. Dus kom maar naar de lokalen, dan kunnen we samen brunchen. Wat zijn 
jouw goede voornemens voor 2023? 

 
Zondag 15 januari: HELAAS PINDAKAAS                             Geen vergadering 

Wij zijn jammer genoeg achter onze bureau aan het studeren. Of dat zou toch moeten… Dus, dat 
wil zeggen dat er geen vergadering is. Oohhnnn… Jammer!! HAHA mopje wij vinden studeren leuker 
dan scouts geven. Oké nee, dat is gelogen. Geniet nog verder van jullie dag en negeer deze wirwar. 
Doei en tot snel! 



Zaterdag 21 januari: FILMAVOND       19u – 21u 
 
Wij denken dat deze vergadering wel vanzelfsprekend is zeker? Kom in je dikke pyjama met 
eventueel een dekentje en een versnapering naar de scoutslokalen. We zullen samen een 
leuke film kijken en vooral er een hele gezellige avond van maken!  

 
Zaterdag 28 januari: BON HIVER Meer info volgt 
 
Zoals vorig jaar kunnen jullie deze avond een gezellige sfeer komen opsnuiven aan de lokalen. Een 
warme chocomelk aan een vuurkorf, luisterend naar achtergrondmuziek, een babbeltje doen… Het 
kan allemaal. Meer informatie komt later nog.



GIVERS 
 
 
 
 
 Mattis Roelants – Joviale Ibekso 

 
Hobby’s: Scouts 
Studie: Politieke wetenschappen 
Gsm: 0495/77.70.30 
E-mail: mattis.roelants@live.be 
Lievelingsgerecht: Vol au vent 
Stiekem pleziertje: Te laat gaan slapen 

Sybren Stroobants – Explosieve Calitrix 
 

Hobby’s: Scouts en fitness 
Studie: Bedrijfsmanagement 
Gsm: 0471/57.48.55 
E-mail: sybrenstroobants1@gmail.com 
Lievelingsgerecht: Broccoli met spekjes, eitjes 
en aardappelen 
Stiekem pleziertje: Party snacks 

Luís Van Den Eynde – Volmondige Axis 
 

Hobby’s: Scouts, golfen en tennis 
Studie: Biomedische wetenschappen 
Gsm: 0476/53.23.43 
E-mail: luisvandeneynde@gmail.com 
Lievelingsgerecht: Stoofvlees van ons moe met 
puree 
Stiekem pleziertje: Dikke puisten uitknijpen 



 Zaterdag 3 december:   8u - 10u 

 

Vrijdag 9 december:                                                                   19u30 – 21u30 

 

Zaterdag 17 december:              20u – 22u 

 

Zondag 25 december:                    /  

 

Zondag 1 januari:                   / 

 

Vrijdag 6 januari: 19u – 22u 

 
  



Zondag 15 januari:              14u – 17u 

 

 

Zondag 22 januari: Meer info volgt 

   
 
 
Zaterdag 28 januari:                         Meer info volgt 
 

 



jin 
 

Roxane Vrambout – Dartele Reuzenpanda 
 

Hobby’s: Scouts en dansen 
Studie: Rechten economie 
Gsm: 0471/57.93.33 

E-mail: roxane.vrambout@outlook.com 
Lievelingsgerecht: Pestoballetjes van mama 
Stiekem pleziertje: Heel veel Nutella eten 

Jef Kempeneers – Blijmoedige Beerkat 
 

Hobby’s: Scouts en binnenkort nog iets 
Studie: Chemie en binnenkort niks meer 
Gsm: 0474/13.92.59 

E-mail: jef.kempeneers@hotmail.com 
Lievelingsgerecht: Steak friet van de oma 
Stiekem pleziertje: De geur van een nieuwe 
krant 

Noah De Ceuster – Scherpzinnige Makao 
 

Hobby’s: Scouts en muziek 
Studie: Architectuur 
Gsm: 0471/55.62.30 

E-mail: noah_deceuster@outlook.com 
Lievelingsgerecht: Sushi 
Stiekem pleziertje: Pop-its 



  



Zaterdagavond 3 december: WERKEN  20u - … 

WERKEN GEBLAZEN!! Maar denk ook aan die moneyyysss. Voor deze avond hebben we 5 mensen 
nodig, 3 personen vanaf 20u en 5 personen vanaf 21u. Wij moeten zorgen dat deze fuif in goede 
banen geleid wordt, aka tappen enzo van die dingen. (parochiezaal fuif Griet & Bert Hubrechts) 

Zaterdagavond 10 december: SCHOORSTEENLOPEN/SINTERKLAAS 20u - 22u 

Damn Daniel, de Sint heeft weer met zijn pootjes in de illegale praktijken gezeten, de politie heeft 
ons jingeschakeld om deze losgeslagen bompa achterna te zitten :O   
  

Zaterdagavond 17 december: WERKEN (KERSTBOOMVERSIERING) Info volgt 

De gezelligste tijd van het jaar staat weer voor de deur, KERSTMIS! De jin krijgt elk jaar de eer 
om jeneverkes te verkopen tijdens de kerstboomversiering op het plein van Okkeziel. Hou deze dag 
(avond) dus vrij in jullie agenda. Meer info volgt later. xxx  

Donderdag 22 december: WERKEN (MATER DEI)        15u30 – 21u30 

Joepieee, onze geldzak nog wat aanvullen!!! De Mater Dei doet een Winterfeest en ze hebben 4-5 
personen nodig om te helpen opzetten, kindjes te entertainen en te helpen opruimen.  

Vrijdag 23 december: WERKEN (KERSTFEEST JONI) Meer info volgt 

Weirken geblaas, jullie weet hopelijk nok waarom huh? Ik hoop het voor jullie (hohohoh). 

Zondag 25 december: KERSTMIS          Geen vergadering 

Vandaag is het geen scouts, aangezien jullie waarschijnlijk allemaal koffiekes en cavakes aan het 
drinken zijn bij de bommi en den bompi. Merry Chrysler!!! X 

Zondag 1 januari: NIEUWJAAR                                           Geen vergadering
  
WHEEJJJ HAPPY NEW YEAAARRR!!! Hopelijk heeft iedereen dit goed ingezet met vuurwerk, mooie 
wensen en beloftes voor het nieuwe jaar!!! See you next year hehe, onnozel mopje jaja maar die 
hoort erbij xd  



Zondag 8 januari: NIEUWJAARSBRUNCH      10u – 12u 
 

Om het nieuwe jaar goed te beginnen zullen we onze eervolle voorvaderen eren door te feesten in 
hun bloed en genieten van de prille middagzon aan ons nederig stulpje. 

 
Zaterdag 14 januari: FILMAVOND      20u – 22u 

Wij zijn in strijd met onze hersens en onze boeken en wij kunnen wel wat ontspanning gebruiken. 
Daarom kijken we vanavond rustig een film. Suggesties? Fix ook iets om te eten en te drinken. 
Dresscode: pyjama  

Zondag 22 januari: GEEN VERGADERING 

Wij zijn aan het sterven en kunnen jullie even niet entertainen, Sorry he!!!! Brand een kaarsje voor 
ons pleaaaaseeee 😊 😊 😊 

 

Zaterdagavond 28 januari: BON HIVER          Meer info volgt 

Ik ben ff vergeten waarvoor dit staat, maar we gaan hier alleszinds op WEIRKEN. Buiten het 
WEIRKEN moogt gelle elk een vuur een ulle vriendekes, vriendinnekes en famil uitnodigen x



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 75 euro. Hiervan gaat 34 euro naar de verzekering van uw kind. 
De overige 41 euro wordt gebruikt om er een fantastisch jaar van te maken, maar ook 
voor het onderhoud van de lokalen, vier-uurtjes, etc

http://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/groepsadministratie


scoette okkeziel 
zoekt 

 

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


