


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 6 februari: FAKKELTOCHT              18u - 20u

Een tocht door het dokker, tidiediditie
We zijn toch niet bang, tidiediditie
We hebben een fakkel bij, tidiediditie
En dat maakt ons blij, tidiediditie
Vanavond zullen we door de straten van Nederokkerzeel wandelen met de nodige fakkels. Trek war-
me kleren aan en kom mee genieten van onze gezellige avondwandeling.

zondag 14 februari: VALENTIJN               10u - 13u 

Vandaag is de dag dat je je enige echte soulmate zal vinden. Kom dus zeker af voor een vurige dag 
in teken van de liefde.

zondag 21 februari: CARNAVAL          10u - 13u

het is bijna carnaval,
daar is waar ik dansen zal
in een mooi konijnenpakje
met een heel erg groot snoepzakje

want carnaval dat maakt me blij,
samen snoepjes rapen, zij aan zij
wat een geluk dat carnaval bestaat,
ik hoop dat deze pret nooit overgaat..

Kom verkleed als je favoriete stripfiguur, tv personage, superheld,... naar de scoutslokalen. Vandaag 
zullen we in thema carnaval de lokalen onveilig maken. 

zondag 28 februari: BOSSPEL                                                                                                                             10u-13u

Door het bos de bomen niet meer zien… Iets wat voor een echte scout niet van toepassing is. Om 
dat te bewijzen trekken we met z’n allen de wilde Nederokkerzeelse bossen. Trek je botjes en vuile 
kleren al maar aan, zodat we NOZ op hun grondvesten kunnen doen daveren. Spannend, avonturiers! 

*Op zaterdag 27 februari kunnen jullie lekker smullen van de pizza’s die we in samenwerking met 
Fireslice zullen verkopen. Voor de bestellingen wordt nog een mailtje en een Facebook venement 
aangemaakt. Wij hebben ze al geproefd & goedgekeurd! Smullen, smullen smullen!

zondag 7 maart: WOUDLOPERSKEUKEN       10u - 13u

Met z’n schip de scheve schuit vaart hij alle dagen uit en deze keer naar de lokalen van Nederokker-
zeel. Berend Brokkepap is bereid om ons kookles te geven, maar vroeg wel of jullie wat ingrediënten 
konden voorzien. Dus neem wat lekkers mee om te kokkerellen & en Berend Brokkepap tovert jullie 
om tot echt chefs!! 

zondag 14 maart: DE GROTE KAPOENENQUIZ      10u - 13u

‘t Is gebeurd… De quiz van het jaar is een feit! Zijn die slimme kopjes van jullie klaar om onze 
aartsmoeilijke vragen te beantwoorden? Ook de doe-vragen zullen de nodige lachspieren doen wer-
ken. Kortom: een avond gezellig lachen, gieren en brullen onder de slimste quizzers van Nederok-
kerzeel. 



zondag 21 maart: LENTE                10u - 13u

Ik ruik iets in de lucht
Een geur van verwachten
Of is het slechts een zucht
Enkel in mijn gedachten
Maar nee, ik zie toch de bomen
Ze dragen al een waas
Zou de lente dan toch nog komen
Of weer verjaagd, helaas
Maar ik zie toch knoppen
De gele narcissen gaan open 
Nee nu kan het niet meer stoppen
De winter is afgelopen

Vandaag vieren we op gepaste wijze de Lente. Haal de hawaiiaanse rokjes en slingers al maar bo-
ven. ‘t Belooft heet te worden in NOZ. 

zondah 28 maart: BOUWEN             10u - 13u

Bob de bouwer, Kunnen wij het maken
Bob de bouwer, Nou en of!!
Dat jullie heer en meester zijn in het bouwen van kampen, zullen jullie ouders ongetwijfeld kun-
nen beamen! ‘t Is tijd om die technieken bij te schaven en naar level ‘expert’ te groeien.



KABOUTERS

Openhartige Walia

Prudente Secretarisvogel

Beminnelijk Spitsvogeltje



Vlijtige Kaketoe

Schrandere Cerval



zaterdag 6 februari: BARBIE IN HOLLYWOOD                   10u - 13u

Ennn … Actie! Barbie werkt aan haar nieuwe film, maar heeft nog wat actrices te kort. En raad 
eens: jullie zijn uitgenodigd voor de auditie! Kom verkleed of neem extra attributen mee om de film 
helemaal af te maken. 

zaterdag 13 februari: BARBIE IS VERLIEFD                    10u - 13u

Vandaag is het de dag van de liefde!! En dat moet natuurlijk gevierd worden. Wij hebben gehoord 
dat cupido in Okkezeel is gesignaleerd, plus heel wat leuks voor ons in petto heeft!

zaterdag 20 februari: BARBIE DE WETENSCHAPPER           10u - 13u

Barbie is natuurlijk niet alleen mooi, ze is ook superslim! Jullie mogen vandaag haar laboratorium 
bezoeken, hier zoekt Barbie al maanden naar een medicijn tegen het coronavirus, maar dit gaat 
maar traag. Met jullie hulp zal dat vast veel beter gaan!

zaterdag 27 februari : BARBIE IS EEN ECHTE SCOUT                  10u - 13u

Dat jullie echte scoutsgirls zijn, hebben jullie al vaak bewezen! Wat jullie nog niet hebben geleerd 
is dat een scout elke dag minstens één goede daad zou moeten doen, naar het motto: ‘laat de wereld 
een beetje mooier achter dan dat je hem gevonden hebt’. Vandaag maken we dit dubbel en dik goed!

zaterdag 6 maart: BARBIE NAAR DE WELLNESS                        10u - 13u

Na dit bezoekje ga je helemaal zen terug naar huis. Een manicure, pedicure of een gezichtsmasker-
tje leggen? Of anders een geweldige massage om helemaal tot rust te komen? En vergeet zeker die 
komkommerschijfjes niet op de ogen! Vandaag kan dat dus allemaal in Barbie’s wellness. Ze verwel-
komt jullie allen om eens goed te relaxen samen met je vriendinnen. 

zaterdag 13 maart: TECHNIEKENVERGADERING                   10u - 13u

Sjorren, een tent opzetten, vuur maken… kinderspel voor een echte scout! Barbie wil jullie graag al 
haar kennis doorgeven, dus nodigt ze jullie uit voor jullie allereerste techniekenvergadering! 

zaterdag 20 maart: BARBIE KOOKT                                10u - 13u

Barbie haar buikje rommelt van de honger en hopelijk dat van jullie ook. Kruip maar eens goed door 
jullie kasten om jullie keukenschort en kooktalent eens terug boven te halen want wij gaan koken! 

zaterdag 27 maart: BARBIE NAAR BLOSO                               meer info volgt

Vandaag gaan wij eens een stapje in de wereld zetten samen. Of beter gezegd in ons eigen landje, 
want dat heeft natuurlijk ook heel wat leuks te bieden. België heeft namelijk de coolste plek van 
heel de wereld om te ravotten en je helemaal uit te leven. Juist ja, WIJ GAAN NAAR BLOSO!!!  Geen 
idee wat bloso is? Reden te meer om het te komen ontdekken! (Indien dit niet kan doorgaan wegens 
de coronamaatregelen hebben wij een andere vergadering gepland van 10u tot 13u aan de lokalen).



WELPEN

Montere Bernersennen

Aimabel Steltkluutje

Bedachtzame Torenvalk



Scherpzinnige Macao

Vrijheidslievende Kolibri

Komische Corvus

Inventieve Hati



zondag 7 februari: OLYMPISCHE SPELEN                                      14u - 17u

Elaa, Ziggy hier. Vroeger waren het de Grieken die in verschillende soorten sporten het tegen elkaar 
opnamen, maar ik denk dat niemand van jullie mij kan verslaan op de Olympische Spelen NOZ 2021. 
Inderdaad, in geen enkele sport. Wil je toch een kans wagen, dan raad ik jullie aan zeker te komen. 
Bereid jullie maar goed voor op jullie nederlaag. 

zondag 14 februari: VALENTIJN                                                14u - 17u

Hey welpjes van me! Erika hier! Je weet wel: die knappe, blonde vamp van de scouts! Op deze meest 
romantische vergadering van het jaar, kunnen jullie mij proberen veroveren. Maaaaarrr, dan gaan 
jullie wel serieus mogen uitpakken hoor! Zachte, natte kusjes van jullie liefste Erika!

zondag 21 februari: WELKOM BIJ HET LEGER                         14u - 17u

GEEF ACHT!!! SCHIJT IN UW BROEK MET VOLLE KRACHT!!! Noah mag wat breder en sterker wor-
den daarom heeft hij besloten om naar het leger te gaan. Hij hoopt dat hij tegen het einde van 
zijn dienst een echte tank is geworden. Als jullie ook zin hebben om als een echte soldaat verder 
door het leven te gaan mag je deze vergadering echt niet missen. En pas op, wie te laat is kan al 
beginnen pompen xp GEEF ACHT!!!...

zondag 28 februari: maffiaspel                                                 14u - 17u

Wassup, ik ben Nell, binnen de mafia beter bekend als Mss Nelson. Ik ben verslaafd aan chocolade, 
maar dat is peperduur, dus ik ben een handeltje gestart in cacaobonen vanuit Congo. Ik heb een aan-
tal nieuwe leveranciers nodig, vandaag mogen jullie komen bewijzen dat jullie mee kunnen draaien 
in mijn maffiabende van de hoogste klasse.

zondag 7 maart: LASERSHOOT!!!                                              14u - 17u

Piew piew piew piew! Jow boys! Onder mijn camouflage is het wel degelijk Akkie hier! Piew piew! 
Piew! Ik heb niet veel tijd om te beschrijven… Piew! …van waar al die herrie komt! Piew! Yes! Raak! 
Maar het heeft iets… Piew! *Akkie springt en doet een duikrol* …te maken met lasers en shooting! 
Dju, ik word beschoten! Loooopen! Piew piew!

zondag 14 maart: RAVOTTEN IN DEN BOS                   meer info volgt

Vader wolf hier. Vandaag krijgen jullie een grote eer. Ik verwelkom jullie namelijk op mijn privé 
terrein. Het bos. En niet zomaar het bos van het pleps, nee hoor, een superdeluxe prachtige woud, 
beter gekend als Heeverlee bos. 

zondag 21 maart: BETERE MANIEREN LEREN                         14u - 17u

Ik, Lupe, heb besloten een ‘cursus netjes eten’ te volgen en ik heb jullie stiekem mee ingeschreven, 
want amai!! DIE MANIEREN VAN JULLIE :-) Geen geboer, geen protjes en niet praten met je mond 
vol! Vandaag doen we ons uiterste best ons te gedragen als mensen met klasse.



zondag 28 maart: WE GAAN BOUWEN WOOHOO                  14u - 17u

Bonjour, bollige bulldozers, jullie kennen me wel, Bob de Bouwer! Bon, na al die huizen heb ik eens 
zin om iets anders te bouwen. Ik heb gehoord dat jullie wel stevig materiaal in de containers aan 
het scoutsterrein hebben liggen, klopt dat? Balken, sjorkoord, hout, nagels, verf,... Als jullie het zien 
zitten, zal ik zondag niet aan huizen bouwen, maar kom ik mee met jullie iets ziek nice bouwen op 
de scouts?? Top, dat is dan geregeld! Zie jullie zondag broeders! 



JONG-GIVERS

Psychologie

Vrijmoedige Perico

Expressieve Arasari

Spitsvondige Wani



Blijmoedige Beerkat

Volmondige Axis

Kempeneers

jef.kempeneers

Joviale Ibekso



zaterdag 6 februari: AMONG US                                           14u - 17u 

We zijn die online vergaderingen beu!!!! Dus we gaan among us spelen. Maar in ‘t echt!!! 

zaterdag 13 februari: BIG DUEL SPEL                                          14u - 17u

Voor deze vergadering moet ge eigenlijk echt alles kunnen. Dan biedt ge wa munten op uw talenten 
en voilaaa zo wordt ge rijk en wint ge het big duel spel.

zaterdag 20 februari: BALLOON BATTLE                                        14u -17u

Ook vandaag brengen we de online wereld tot leven. Een real-life Mario Kart Balloon Battle!! Een 
eigen kart maken uit een doos, ballonnen verdienen, racen, ballonnen kapot prikken en daarna die 
kart weer helemaal kapot maken, let’s gooo.
Neem allemaal een grote kartonnen doos mee!

zaterdag 27 februari: NARCO’S                                                 14u - 17u

Voor mij 25 gram poedersuiker aub. Maak het grootste kartel en verdien het meeste geld. Maar zie 
vooral dat je niet gepakt wordt, want dan sta je helemaal alleen...

zaterdag 27 februari: FIRE SLICE PIZZA’S

Vanavond kan je bij ons lekkere pizza’s eten! U vraagt, wij bakken. Check het evenement op Facebook 
voor meer info om jullie heerlijke pizza’s te bestellen. (De vergadering vandaag gaat ook gewoon 
door)

zaterdag 6 maart: TECHNIEKEN VERGADERING                                14u -17u

Kunde gij eigenlijk wel sjorren, hout hakken, een vuureke maken?? Als jong-giver?? Schaam u. 
(Trek uw bottinen aan dat er geen tenen sneuvelen)

zaterdag 13 maart: STRATEGO                                                  14u - 17u

Deze keer staat er een echte klassieker op het programma. Verover de vlag van de vijand en laat u 
vooral niet pakken!! Zoek levend stratego al nekeer op want ‘t is ni makkelijk, ‘t is moeilijk. Alleen 
voor de slimmeriken onder ons!
Ook bonuspunten voor als ge u verkleedt ;-).

zaterdag 20 maart: CONTAINERCUP                                            14u - 17u

Lopen, Golfen, Monkey Bars... Voor de jong-givers is dit kinderspel, of toch niet? Wie is de
sterkste van jullie allemaal? Wie heeft het grootste uithoudingsvermogen? Wie wint de gouden me-
daille?

zaterdag 27 maart: WOUDLOPERSKEUKEN                                     14u - 17u

Een klenke koken op een vurreke int bos. Spek me ei, croque monsieur of ne pannekoek. Neem zelf 
uw brunch mee. Ter voorbereiding op de lekkere gerechten die jullie voor ons gaan maken op kamp.



GIVERS

Amicale Sijs

Behulpzame Bosmus

Bewonderingswaardige Adelaar



Dartelende Reuzenpanda

Opgewekte Mpango



zaterdag 6 februari: DORPSPEL         10u - 13u

We beginnen waar we geëindigd zijn, int dorp. NOZ city zal weer belaagd worden door een bende 
pubers. De politie, jullie ouders, Alexander De Croo en zelfs Ben Weyts is op de hoogte. Verwacht 
maar iets groots, want de verwachtingen staan hoog.

zaterdag 13 februari: BOYS VS GIRLS       10u - 13u

Wegens Valentijn willen we jullie niet aan de hormonen van het andere geslacht blootstellen, hier-
door gaan we de meisjes en de jongens deze week splitsen. Geen zorgen, na de uren mogen jullie 
elkaar weer CORONAPROOF zien.

zaterdag 20 februari: IETS IN DEN DONKER            meer info volgt

Doe warme kledij aan, meer zeggen we niet x

zaterdag 27 februari: VERTROUWENSSPEL       10u - 13u

Wij vertrouwen jullie, maar vertrouwen jullie ons en elkaar ook? Kom af en we zullen het weten. 
Want vandaag zullen we de ultieme vertrouwen test doen mwuahahaha...
PS: Ik heb het juist in mijn broek gedaan van dit al te typen. –Rox en Amy

zaterdag 6 maart: BANKSY         10u - 13u

Picasso, Rembrandt, al deze kunstenaars zullen verbleken met jullie kunstwerken. Zelfs Banksy zal 
jullie opbellen voor advies te vragen. Hij zoekt nog iets voor het Capitool in Amerika.

zaterdag 13 maart: MINI-GAMES        10u - 13u

10000 mini-games die één gigantisch onvoorstelbaar groot spel vormen. Elke vaardigheid zal aan 
bod komen dus iedereen maakt kans. Wie van jullie is de beste allrounder en een echte alleskunner? 
Wij zijn zeeeer benieuwd naar jullie skills.

zaterdag 20 maart: TECHNIEKENVERGADERING      10u - 13u

Rox kan ni sjorren, she needs some help. Ze moet leren trekken aan die keurt en dat op de juiste 
manier vastmaken. Ze kan nog nieens ne sjorring leggen me nen driemansknoop waarop die timmer-
manssteek zit van de visworp die vastzit op de losse van den vaste balk.

zaterdag 27 maart: BOSSPEL         10u - 13u

Today we’re trekking into den bos babies. Not zomaar den bos, we’re actually gonna play some coole 
spellekes enz. Nee ma echt kom gewoon want ‘t wordt tof en we zien elkaar al zo weinig, danku 
voor het helemaal te lezen allesinds. Love you all x



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


