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 6 februari: LINH DE EENZAME-KAPOEN

14u - 17u

Omdat al de andere leiding momenteel van bergen aan het scheuren zijn op latten en borden, staat
Linh er vandaag alleen voor. Maar Linh heeft haar jungle-vriendenboekje uit de oude doos bovengehaald en een nieuw kapoenendierenleidingsteam samengesteld. Verwacht je maar aan een vergadering vol zotte geluidjes.

zondag 13 februari: AVONTURIER-KAPOEN

14u - 17u

Hoe stoer zijn de kapoenen? Durven jullie in bomen te klimmen? In de modder te rollen? Durven
jullie het op te nemen tegen jullie leiding? Vandaag doen we de ultieme test! Raap al jullie moed
maar bij elkaar, want dat kan van pas komen vandaag!

zondag 20 februari: CLOWN-KAPOEN

14u - 17u

Joepie, jullie mogen al een weekje vroeger jullie carnavaloutfit naar boven toveren! Vandaag vieren
we het grote kapoenencarnavalfestival. Haal jullie mooiste kostuum en jullie dosis enthousiasme
maar uit de kast! PS: Misschien toch niet je allermooiste kostuum, want het kan al wel eens vuil
worden. ;-)

zondag 27 februari: GEEN VERGADERING-KAPOEN

14u - 17u

Helaas pindakaas, dit weekend geen vergadering aangezien de leiding op team-building gaat. Maar
niets houdt jullie tegen om toch in je uniform buiten te gaan spelen, veel plezier!

zondag 6 maart: MEDE-KAPOEN

meer info volgt

Vandaag is het een GIGASCOUTSFEEST, want we gaan met alle scoutsgroepen van het district naar
het bloso domein in Hofstade om daar te gaan ravotten! Meer info sturen we via whatsapp.

zondag 13 maart: UITLEEN-KAPOEN

14u - 17u

Vandaag krijgen jullie de kans om eens te proeven van een andere leidingsteam, wie zal jou vandaag
leiding geven? We kunnen al zeggen dat het een leuke vergadering zal worden, maar toch niet zo
leuk als anders aangezien dat het niet met ons te doen is vandaag. ;))

zaterdag 19 maart: NOZTALGIE-KAPOEN

meer info volgt

Vandaag is het geen vergadering, maar niet getreurd kom zeker eens naar onze eerste editie van
NOZtalgie. In de vooravond krijgen de kindjes de kans om hun benen los te swingen op de kinderfuif. Later op de avond verwachten we een band en sluiten we de echte party af met een DJ. Neem
gerust heel je familie mee want het belooft een topevenement te worden! Wij kijken er alvast naar
uit om jullie daar te zien!

vrij 25 tot zon 27 maart: WEEKEND-KAPOEN

meer info volgt

We gaan op zoek naar de Piratenschat! Maar deze bevindt zich op de Piratenplaneet en dat is zeker
2 dagen reizen! Neem dus zeker al je slaapgerief mee (veldbed, slaapzak, kopkussen), wat extra
kledij en je tandenborstel! Meer info volgt later.

KABOUTERS

zondag 6 februari: HALVE VERGADERING
Al de leiding is op vakantie na hun zware examens. 1000X sorry, om dit goed te maken zal Mattiske
wel 50 keer pompen voor jullie! Omdat we jullie niet helemaal in de steek willen laten, voorzien we
een soort spel dat je van thuis uit kan spelen. Wat dat zal zijn, zullen jullie nog wel ontdekken.

zondag 13 februari: MISS KABOUTER

14u - 17u

Wie overtuigt de jury van haar talenten? Wie maakt de beste indruk op de jury? Wie wordt Miss
Kabouter en wie Miss-chien niet? Vandaag komen we het te weten!

zondag 20 februari: VERRASSINGS-FIETSTOCHT

14u - 17u

Als het weer wat meezit, dan maken we er vandaag een speciale dag van. Kom met je fiets naar de
scouts en we maken er een gezellig toertje mee. Op onze bestemming zullen er enkele verrassingen
te wachten staan, dus dit wil je zeker niet missen!

zondag 27 februari: GEEN VERGADERING
De leiding viert een paar maandjes later een kerstfeestje. We zullen er vandaag dus niet zijn voor
jullie, maar we pinken een traan weg en denken al aan volgende week!

zondag 6 maart: WITHLOVE BLOSO

meer info volgt

Skoette Okkeziel maakt deel uit van het district Withlove en vandaag gaan we met de andere
groepen uit dit district spelen. Zelfs voor de leiding is het een grote verrassing, want het wordt
georganiseerd door de grootste meesterbreinen van Scouts & Gidsen. Het belooft een spetterende
namiddag te worden.

zondag 13 maart: LEIDINGSMASHUP

14u - 17u

Vandaag loopt alles wat anders dan anders. De hele leidingsploeg wordt door elkaar geschud en
jullie krijgen leiding van een ander team. Wij zullen dus zelf bij een andere tak staan, maar jullie
krijgen BIJNA even fantastische leiding met een BIJNA even fantastisch spel.

zaterdag 19 maart: NOZTALGIE

meer info volgt

Op zondag zal het geen scouts zijn, want de avond ervoor organiseren we een groots evenement.
Zaterdag 19 maart vindt in de parochiezaal van Nederokkerzeel een groots dansfeest met live muziek plaats. We duiken wat terug in de tijd en gooien onze dansbenen helemaal los. Ook jullie zijn
meer dan welkom, want in de vroege avond zal er ook en mega cool kidsbal plaatsvinden. We verwachten jullie daar vol goesting en met stevige dansbenen.

vrij 25 tot zon 27 maart: WEEKEND

meer info volgt

Woeeeehoeeeew! Het eerste Kabouter-weekend staat vast! Hier zijn enkele redenen waarom dit
weekend zo onvergetelijk zal zijn en je er dus zeker bij moet zijn:
- Jullie zijn één voor één toppers, dus ja duuuuh! Natuurlijk wordt het zaaaaa-lig!
- Wij zijn één voor één toppers, dus ja duuuuh! Natuurlijk wordt het zaaaaa-lig!
- Wij zorgen voor een planning vol beklijvende spelen, ervaringen, opdrachten, enzovoort.
- We zijn wel scouts NOZ he! Als wij iets organiseren, is het sowieso onvergetelijk!
We sturen zeker nog eens een mailtje rond met meer uitleg en de praktische zaken.

WELPEN
Sales consultant

be

zondag 6 februari: HIGHLAND GAMES

14u - 17u

Wij gaan als echte binken een testosterontoernooi houden. Hiervoor gaan we onze 0.01% Schotse
genen gebruiken, want we gaan onze eigen Schotse highlandgames spelen. Je weet wel hoe het gaat,
hier een balkje smijten daar een touwtje trekken. Op het einde van de vergadering zal jullie broek
zijn omgetoverd in een rok en zal een oranje baard aan jullie kin hangen.

zondag 13 februari: THE HUNGER GAMES

14u - 17u

Dat jullie hongerige beren kunnen zijn, hebben jullie al vaker bewezen. Maar, hoe belangrijk vinden
jullie deze noodzakelijke middelen nu echt? Dat zal vandaag bewezen worden. Vandaag trekken we
het bos in en zal er gestreden worden op het scherpst van de snede. Haal je beste camouflagetechnieken maar boven. Het zal nodig zijn.

vrijdag 18 februari: Casino NOZ

19u-21u

1,2,3, actie! Vanavond zullen de echte gentlemen zich van de mannen onderscheiden. Als echte filmsterren gaan we ons in het casino NOZ amuseren. Zorg dus maar dat jullie strak in pak aanwezig
zijn aan de deuren van beste casino van Kampenhout City. Rien ne va plus, bonne chance!

zondag 27 februari: GEEN VERGADERING
Jammer maar helaas jongens. Zet je even neer en pak er een glas water bij want hier kan je misschien wel misselijk van worden. Houd jullie hart vast want dit ga je niet graag horen. Pas op he hier
komt het. Ale pas op he... Wacht ze. Ja hier komt het. Jullie leiding gaat er even tussen uit om met
de hele leidingsgroep keileuke en toffe dingen te doen. Ik hoor u al denken, “Huh amuseren zonder
leden?” Ja we weten het, het spijt ons maar we gaan ons amuseren ZONDER jullie deze keer... :’(

zondag 6 maart: WITHLOVE DISTRICT

meer info volgt

Whooow we gaan joepie jeeej naar Bloso met de joepie jeej hele scouts! Niet enkel met de hele
scouts maar ook met heel het district! Yes, wordt heel leuk meer info hier omtrent volgt nog. Schud
jullie beentjes maar los want we gaan ons wel moeten bewijzen tegenover de andere welpen die
daar rondlopen! We weten natuurlijk wel dat we beter zijn maar toch, wees paraat!

zondag 13 maart: LEIDINGSMASHUP

14u - 17u

Jullie moeten begrijpen dat leiding geven aan jullie wel is saai kan worden... En wij moeten ook begrijpen dat leiding krijgen van ons wel is saai kan worden. DAAROM hebben we een win-win situatie
voorzien. We mixen gewoonweg alle leiding door elkaar en maken nieuwe leidingsploegen voor 1 dag.
Wij zijn al benieuwd naar onze nieuwe tak, jullie ook naar de nieuwe leiding voor 1 dag? Dan pas
gaan jullie beseffen hoe hard jullie ons missen. hihihihihi

zaterdag 19 maart: NOZTALGIE

meer info volgt

Aah zalig! Onze gloednieuwe vervanger van het welgekende Scoutsbal, Noztalgie! Liefste ouders
deze is vooral voor jullie gericht. Bij deze wensen wij jullie allemaal van harte welkom op Noztalgie.
Pak jullie vrienden en vriendinnen mee en wij zorgen voor de rest! Maar ook voor de kleine rakkers voorzien we een kinderparty dat net voor het grotenmensenfeest zal plaatsvinden. Dus niet
getreurd boys, ook voor jullie zal er wat te doen zijn!

zondag 27 maart: (WA)TER BRONNEN

14u – 17u

Hopelijk wordt er niemand van jullie snel zeeziek want wij gaan zondag de waters van ter bronnen
onveilig maken. Zie dat jullie allemaal de afleveringen van piet piraat hebben gekeken zodat jullie
weten hoe het moet. Degene die een opblaasbaar bootje thuis hebben mogen dit altijd meenemen
want, hoe meer boten hoe meer vreugd. Kunnen we kinderen? - Aiai kapitein – ik hoor jullie niet –
AIAI KAPITEIN!!!

JONG-GIVERS

Hathi

be

zondag 6 februari: HOLLYWOOD HERE WE COME

14u – 17u

Bij deze nodigen we jullie uit voor een auditie. We zoeken personen met een zekere uitstraling, die
heel creatief zijn en een goede humor hebben. Daarnaast zoeken we ook nog personen voor hair
and Make – up en als laatste zoeken we ook nog wat technische mensen die graag van techniek en
special effects houden.

zondag 13 februari: BLIND DATING

14u – 17u

Maandag is het valentijn en we zouden het jammer vinden als jullie deze alleen moeten doorbrengen. Daarom nodigen wij jullie uit op onze eerste blind dating. We gaan voor jullie proberen jullie
perfect match te zoeken aan de hand van verschillende proeven en opdrachten.
Love is in the air!

zondag 20 februari: ALS JE NIET KOMT DAN WEET JE HET NIET

14u – 17u

Ja de titel zegt meer als genoeg. Dus ik zou zeggen gewoon komen boys and girls!

zondag 27 februari: GEEN VERGADERING
Wij (de leiding) hebben eindelijk ons kerstfeestje, dus we geven vandaag geen vergadering. We are
gonna miss you!!!!!

zondag 6 maart: WITHLOVE

meer info volgt

Vandaag komen we samen met andere scoutsen uit ons disctrict en gaan we strijden voor de titel
‘Beste en tofste scouts’ van het district.
Verdere informatie volgt nog deze week.

zondag 13 maart: LEIDINGSMASHUP

14u – 17u

Vandaag geven wij jullie jammer genoeg geen leiding. Maar er staat een topper van een team klaar
om jullie vandaag heel veel plezier te doen beleven. Maar maak niet te veel plezier want wij zijn
toffer doeieee xoxoxoxoxo

zaterdag 19 maart: NOZTALGIE

meer info volgt

Let’s go! De eerste fuif is weer een feit. Wij nodigen jullie graag met jullie ouders uit op NOZ-talgie
om een lekker drankje te drinken en jullie dansmoves te tonen.

zondag 27 maart: KLUSJESVERGADERING

14u – 17u

Voor vandaag draait het om een en al techniek en handige harry’s en creatieve ideëen. We gaan
samenzitten om een heel project uit te werken en de lokalen een stukje van ons eigen te geven.

GIVERS

zondag 6 februari: BIG BOSS JEF

14u - 17u

What’s up y’all? This is your kapitein Jef speaking and vandaag is de day dat ik er alleen voor
stand. Omdat ik recently exams had, zal ik jullie ook eens moeten testen hé (maar dan in a
fun manier).
#trivia#ikhouvandeexamenperiode#kmoetnaartwceee

zaterdag 12 februari: SERIOUS BUSINESS

19u - 22u

We are not joking around he! Wij gaan is zien of dat the survivalskills van de boys wel goed
werken. pack your goede stappingshoes al maar in want it will be stevig.
#BearGryllis#Iwouldwalk500miles#andIwouldwalk500more

zondag 20 februari: TECHNIKS IN DE BUILDING

14u - 17u

ATTENTION!!! JEFFREY TECHNICS, NINO NIETMACHIEN AND ERIK EROSIE ARE ZOEKEND FOR
WORKING VOLK, PLEASE REPORT TO DE NABURIGE LOKALS FOR MORE INFO.
#kunnenwijhetmakennouenof#sjorringlikethebest#workinprogress

zondag 27 februari: GEEN VERGADERING
In this weekend jullie precious leiding are on teambuilding. So you can take a rest from all the
harde werk jullie deden previous week en sit you lazy poep in the sofa.
#watmaaktonssterkteamwerk#weouttahere#vacationfordeleden

zondag 6 maart: WITHLOVE DISTRICT BLOSO

meer info volgt

Wow?! what is dat?? Wij gaan playen with other Givers? Or heb ik dat verkeerd geunderstand?
Omdat wij het niet volledig knowen zullen we you guys later briefen x.
#Bloso?#wedontknoweverythingja#wearegoodleiding

zondag 13 maart: LEIDINGSMASHUP

14u - 17u

We are jullie efkes beu for the moment, so met de leidingsmashup you get leiding from the
other leiding he, you weet the drill.
#Noassleft#zakkenindezetel#yolo

zaterdag 19 maart: NOZTALGIE

meer info volgt

Today is er een dikke fissa van de scouts! Kom zeker your head is binnensteken!!
#lifeisaparty#billenshaken#fiestaliketheresnomanana

zondag 20 maart: START LEEFWEEK

meer info volgt

On the 20ste starten we with the leefweek, a week full van plezier en gezelligheid. We shall
further communicate with jullie about this when wij alles gefixt hebben xx.
#boyssleepover#living@scouts#missingyourparentsforaweek:(

27 maart : EINDE LEEFWEEK

meer info volgt

Will it be: ‘Ooooh noo! Is it zo quick al over??’ of ‘We are you beu go home please’? That we
will see wanneer de leefweek echt is gefinished…
#balekale#backtotheparents#boysgoinghome

jin

en hockey blijkbaar

JIN = dig og mig en nødvendighed
zondag 6 februari: AUF WIEDERSEHEN, AU REVOIR

rien du tout

Aujourd’hui on ne se rencontre pas, nous sommes dans les montagnes avec Niki Lauda.
Au revoir, merci pour tout et amusez-vous à l’école.

zondag 13 februari: Отивам на пътешествие и вземам със себе си

14u - 17u

Днес ще разберете нещо голямо, затова не пропускайте да дойдете. Можете да намерите
тип в този месечен лай

zaterdag 19 februari: KONZERNBETRIEBSRAT

20u - ???

Heute ist ein weiterer großer Tag, der erste Gruppenrat. Danach gibt es einen netten Plausch und
etwas zu trinken und zu tanzen, woran Sie auch zum ersten Mal teilnehmen können.

zondag 20 februari: κουίζ συνάντησης

14u - 17u

Τι τύχη! Δύο πρόσκοποι σε ένα Σαββατοκύριακο, σήμερα έχεις λίγο περισσότερες ευθύνες.
Θα έχουμε μια συνάντηση για το Κουίζ μας.

zondag 27 februari: žádná schůzka
Dnes slavíme Vánoce, protože proč slavit Vánoce jednou za rok, když je můžete slavit dvakrát ročně,
abyste mohli zůstat doma.

zondag 6 maart: să înceapă jocurile

14u - 17u

Yay! Joacă din nou astăzi.

Zaterdag 12 maart: квиз

цел ден

Вечерва е нашиот квиз, кажете го ова подготвувајќи се цел ден.

zondag 13 maart: mješavina vodstva

14u - 17u

plači plači plači, jer danas ćeš se drugačije voditi

zaterdag 19 maart: NOZTALGIA
Tańcz, tańcz, tańcz na naszej mega szalonej imprezie. Upewnij się, że przyjdą wszyscy Twoi znajomi
i rodzice, bo potrzebujemy pieniędzy. I przyjdźcie też :)

vrijdag 25 tot zondag 27 maart: FINE SETTIMANA
Questo fine settimana stiamo andando su un fine settimana piacevole e accogliente insieme. Più informazioni segue naturalmente

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

